






প্রণাম ও মন্ত্র ম্থলিউ 

স্তবকবচধ্যান-রতুমাল|। 

অর্থাৎ 

বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি নান। শীন্ত্হইতে সংগৃহীত 

বনুতর দেবদেবীর স্তব, কবচ, ধ্যান, প্রণাষ 

্ এবং মন্ত্র একাধারে । 

কলিকার্ত। ১ ঠ 

১২৭ ক মঘ্জিড্যাড়ী ই্রট। বনাক এখ সন্দ 

'মু্তত-সাহিত্য-প্রকাশ কাযা” হইতে 

শ্রীবৈষ্$রচরণ বসাক কর্তৃক 

সংগৃহীত ও প্রকাশিত। 
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লক্জীপ্পজ্জ £ 
বিষয় পৃষ্ঠা 

বানমীকি-কৃত-গঙ্গাষ্টকস্তোত্রম্ ১ 
শঙ্করাচারধ্য-কৃত-গঙ্গাস্তোত্রম ২ 

অরপূর্ণাস্তোত্রম্ ৪ 

ুর্গাষ্টকম্ ৬ 
শিবাষ্টকস্তবঃ ৭4 

হিমালয়-কৃত শিবস্তোত্রম ৮ 

মহিয়ঃ স্তোত্রম্ ১০ 

কপূরস্তোত্রম্ ১৬ 

গুরুস্তোত্রম্ ১৯ 

স্্ীগুরুত্তোত্রম্ ২ 

শরীগুরুপাদুকাপঞ্চকস্তোত্রম্ ২১ 

বাণীস্তোত্রম্ ২২ 

তবান্যষ্টকম্ ২৫ 

মহালক্্ীস্তোত্রম্ ২৬ 
মঙ্গলচপ্তিকান্তোত্রম্ ২৮ 

বগলামুখীস্তোত্রম্ ২৯ 

জগদ্ধাত্রীস্তো ত্রম্ ৩১ 

তারাস্তোত্রম্ ৩৩ 

তুলসীস্তোত্রম্ ৩৪ 

এ রী 
শীকষ্্তোত্রম্ ৩৫ 

শকৃষ্ককরণামৃতস্তোত্রম ৩৭ 

্ররাম্্রস্তোত্রম ৩৯ 

বিষয় 

স্মরারিস্তোত্রম্ 

বাণলিঙগস্তোত্রম্ 

বটুকভৈরবস্তোত্রম্ 
নবগ্রহস্তোত্রম 

 শ্রীশ্ীগণপতিস্তোত্রম্ 
শ্রীশিবমানসপুজান্তোত্রম্ 
শ্রীনবরত্রমালিকাস্তোত্রম্ 

জগন্নাথস্তোত্রম্ 
য্ঠীস্তো ত্রম্ 

মনপাস্তোত্রম্ 

সর্ধ্যক্ডোত্রম্ 

রাধাস্তোত্রম্ 

গোপালস্তোত্রম্ 

শীতলাস্তোত্রম্ 

অপরাজিতাস্তোত্রম 

আদিত্যহাদযস্তোত্রম, 

গণেশক্তোত্রম্ 

অগ্িস্তোত্রম্ 

স্ধ্যদ্বাদশনাম-স্তোত্রম, 

বিষুনা াষ্কাস্তো রম 
বিষুস্তোত্রমূ 

যোড়শনামস্তোত্রম্ 

প্রকৃতিস্তোত্রম্ 



৯/০ 

বিষ পৃষ্ঠা। 

বমস্তোত্রম্ ৮৩ 

জয়দেবক্ৃত-দরশাবতার- 
স্তোত্রম্ ৮৪ 

মহাবিদ্যান্তো ভ্রম ৮৫ 

যুমাবতীস্তোত্রম্ ৮৭ 
গ্রচণ্চর্তিক। ( ছিন্নমন্ত!) 

ক্তোত্রমূ ৮৯ 

ভৈরবীস্তোত্রম্ ৯০ 
মাতদ্দীস্তবঃ ৯৩ 

ভুবনেশ্বরীস্টোত্রম্ ৯৪ 

ত্রিপুরারিস্তোত্রম্ ৯৮ 

দুর্গায়াঃ শতনামস্তোত্রম ৯০১ 

কালী-শতনামন্তোত্রম ১০২ 

জগ্ধাত্রী-শতনামস্তোত্রম ১০৪ 

যুগলকিশোরাষ্টোঘ্তর-শতনাম- 
স্তোত্রম্ ১০৬ 

আদ্যাকালিকাদেবী-শতনাম- 
স্তোব্রম্ ১১৩ 

জ্ীকষ্ণচশতনামন্তোত্রম.. ১১২ 

রামাইশতক-নামস্তোত্রমম ১১৫ 
শিবশতনাম-স্তোত্রম্ ১১৯ 

তারাশতনামন্তোত্রম্ ১২৪ 

গোপালা্টোত্বরশতনাম- 
স্তোত্রম্ ৯২৫ 

বিষয় 

শ্রীকৃষ্টাষ্টোত্বরশতনাঁম 

শরীশ্রীচণ্ীদেবীন্তরতিঃ 

আগ্ভান্তবঃ 

রামাষ্টকস্তোত্রম 

হরিহরস্তোত্রম্ 

কুগুলিনীস্তোত্রম্ 

ূর্গাস্তো ত্রম্ 

লক্মীস্তোত্রম্ 

সরস্বতীস্তো ত্রমূ 

সন্কটাস্তোত্রম্ 

শনিস্তোত্রম্ 

অপরাধ্তঞ্নন-স্তোত্রম্ 

বরহ্ধস্তোত্রম্ 

কুমারীস্তোত্রম্ 

গায়ত্রীশাপোদ্ধারঃ 

যোগান্ঠাস্তববঃ 

শান্তিস্তোত্রম্ 

নীলকণস্তবঃ 

শ্রীরাধিকান্তোত্রম্ 

সীতাস্তো্রম্ 

মহাকালতৈরবস্তোত্রম 
মাতৃস্ত্োত্রম, 

পিতৃক্বোত্রম্ 

সর্ধবমঙ্গলান্তোত্রম্ 

সূচীপত্র সমাপ্ত । 

পৃষ্টা । 
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১৩৭ 
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১৪৩ 

১৪৪ 

১৪৬ 

৯৪৭ 

১৪৮ 

১৪৭ 

১৫৩ 

১৫৮ 

১৫৭ 

৯১৬০ 

১৬১ 



কবচম্। 

গায়ত্রী কবচম্ 

শিব-ষওক্ষর-কবচম্ 
বাণলিগ্গ ও সূর্য কবচম্ 

গুরু কবচম্ 

রুই কণ্চমু 

নবগ্রহ কবচমু 

মৃত্যুঞ্তম কবচম্ 

প্রাকৃঞ্ঝ কবচমূ 

শ্রীরাম কব5ম্ 

নৃণিংহ কবচদ 

অক্ষয় কবচম 

শনেঃ কবচম্ 

আপতন্নার কবচম 

হরিদ্রাগণেশ কবচঘু 

্রহ্গ কবচম 

মহাকাল কবচম্ 

মহাকালটৈরব কবচম্ 
কার্তিকেয়াক্ষর় কবচম্ 

মহেশ্বর কবচমূ 

বংশলাতাধ্য কবচদঘু 

হনৃমং কবচম 

তিথি কবচম্ 
গা কবচম্ 

সরস্বতী কবচমূ 

৬/৩ 

১৬৫ 

১৮১ 

১৮৪ 

১৮৬ 

১৮৮ 

১৮৭ 

১৪৯০ 

১৯৪০ 

১৯৫ 
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০০ 
রী শি শী শাটার: টার রব ব্রা া্া্া্াাাশাাাাাীাাীশ্াাাাাশীীঁাশাাঁ; 

রাধা কবচমু ২০ 

দুর্গী কবচমূ ২০৯ 

অন্নপূর্ণা কবচম্ ২১০ 

জগদ্ধা ধী কবচম্ ২১২ 

লক্ষ্মী কবচম্ ২১৩ 

কুগুলিনী কবচম্ ২১৬ 

শ্যামা কবচমূ ২২১ 

কালী কবচম্ ২২৪ 

তারা কবচমূ . ২২৫ 

ভুবনেশ্বরী কবচম্ ২৩ 

ছিনমস্তা কব5ম্ ২৩২ 

যোড়ণী কবচমূ ২৩৫ 

বগলামুর্থী কবচম্ ২৩৭ 

ধুমাবতী কব5মু ২৩৯ 

নায়িক! কবচম্ ৯৪২ 

(রপুটা কবচমু ২৪৩ 

্ত্ীগুরু কবচম্ ২৪৫ 

শীতললা কবচম্ ২৪৭ 

মহাযঠী কবচমু রী 

কব্চ শোধন বিধি ৪ 

প্রণাম ও মন্ত্র ন্বলিত ধ্যান। 

গণেশের ধ্যান ও প্রণাম ২৪৭৯, 

মহাগণেশের ধ্যান - এ 

হেরম্বগণেশের ধ্যান ২৫৪ 



হরিদ্রীগণেশের ধ্যান 

উচ্ছিষ্ট গণেশের ধ্যান 

অজপার ধ্যান 

ধারায়ণের ধ্যান ও গ্রথাম এ 

গাবিন্দের ধ্যান ও প্রণাম ২৫২ 

ত্যনারায়ণের ধ্যান ও প্রঃ এ 

বর ধ্যান ২৫৩ 

হদর্ণনরূপী বির ধ্যান এ 

শীধররূপী বিষ্ণুর ধ্যান রী 
প্ামচন্দ্রের ধ্যান ও প্রণাম এ 

ববুনাথের ধ্যান ও প্রণাম ২৫৫ 

লক্ণের ধ্যান 

পরুষণের ধ্যান ও প্রণাম এ 

।লদেবের ধ্যান ও গ্রণাম ২৬০ 

ফাত্তিকেয়ের ধ্যান ২৩১ 

বালগোপালের ধ্যান এ 

ঈগন্াাথের ধ্যান ও প্রণাম ২৩২ 

পক্মীনারায়ণের ধ্যান এ 

|গলকিশোরের ধ্যান এ 

নুসংহের ধ্যান ও প্রণাম এ 

নাণকণ্ঠ শিবের ধ্যান ২৬৩ 

র্বক শিবের ধ্যান এ 

দৃত্যয় শিবের ধ্যান ২৯৪ 

মহামৃত্ুঞ্জয় শিবের ধ্যান এ 

দক্ষিণামূর্তি শিবের ধ্যান, এ 

চণ্তেশ্বর শিবের ধ্যান ২৫ 

২৫১ | বাণেশ্বর শিবের ধ্যান ও গ্রঠ ২৬৫ 

বটুকতৈরব শিবের ধ্যান - এ 

মহাকালের ধ্যান ২৬৬ 

জাননতৈরবের ধ্যান রা 

পর্চাননের ধ্যান ২৬৭ 

শিবের ধ্যান ও প্রণাম ঁ 

অর্ধনারীশ্বর শিবের ধ্যান ২৬৮ 

মঞ্জুঘোষের ধ্যান এ 

হরিহরের ধ্যান এ 

হয়গ্রীবের ধ্যান ২৬১ 

মার্কণেয়ের ধ্যান ও প্রণাম এ 

গরুড়ের ধ্যান ঘা 

বানুদেবের ধ্যান ২৭ 

ইন্জ ও হঞমানের ধ্যান এ 

অগ্নি ও বরক্ষার ধ্যান ও গ্রঃ প্র 

কুবেরের ধ্যান ও প্রণাম ২৭১ 

ধাস্বদেবের ধ্যান এ 

বরাহাবতারের ধ্যান রী 

বুদ্ধের ধ্যান এ 

কহ্ি,মংস্ত ও বামনের ধ্যান ২৭২ 

নবগ্রছথের ধ্যান ও প্রণাম এ 

চন্রশেধর শিবের ধ্যান ২৭? 

হরগৌরী শিবের ধ্যান এ 

কালরুদ্র ও কামেশখ্বরের ধ্যান২৭5 

গুরুদেবের ধ্যান ও প্রণাম এ 

শ্রীবন্দাবনসখীরূপাগুরূর ধ্যান২৭ 



1/* 

বঙ্গ ও হংসের ধ্যান 

হৃর্ধ্ের ধ্যান ও গ্রণা* 

বিশ্বকর্থার ধ্যান ও প্রণাম ২৮০ 

জরের ধ্যান এ 

প্রীগৌরাঙ্গমহা প্রহর ধ্যান এ 

এ প্রণাম 

শত্ীগদাধর পণ্ডিতের ধ্যান এ 

শ্রীদ্বৈত গ্রতুর ধান এ 

ক্লীনিত্যানন প্রভুর ধ্যান এ 

্রশ্ীবাদ পণ্ডিতের ধ্যান ২৮২ 

বেদব্যাসের ধান এ 

জ্ীনবদ্ধীপ ও শ্রীবৃন্দাবনের « এ 

বারাণসীর ধ্যান ২৮৩ 

দক্ষিণকালীর ধ্যান ও প্রঃ ২৮৪ 

গুহাকালীর ধ্যান ২৮৬ 

ভদ্র ও শ্বশানকালীর ধ্যান ২৮৭ 

মহাকাণী ও রক্ষাকালীর » ২৮৯ 

তারার ধ্যান ২৮৯ 

উগ্রতারা ও যোড়শীর ধ্যান ২৯০ 

ভুবনেশ্বরীর ধ্যান ২৯২ 

ভৈরবী ও ত্রিপুরতভৈরবীর » ২৯৩ 

চৈতন্ত ও কুদ্রতৈরবীর ধ্যান ২৯৪ 

ভুবনেশ্বরী তৈরবীর ধ্যান প্র 

ব্রিপুরাবাল। তৈরবীর ধ্যান ২৯৫ 

নবকুটা তভৈরবীর ধ্যান এ 

২৭৮ 

২৭৪ 

২৮১ 

অন্বপুণেশ্বরী ভৈরবীর ধ্যান এ; 

আনন্দ ভৈরবীর ধ্যান 

ছিন্ননন্তার ধ।ান এ 

ধূমাবতী ও বগলার ধ্যান" 
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স্তবরতৃমালা। 

বালীকি-কৃত-গঙ্গাউক-স্তোত্রমূ। 

শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ । 

ঘাতঃ শৈলক্কতা-সপত্বি বস্থধাশূঙ্গারহারাবলি, 

হবর্গারোহণ-বৈজ্যন্তি ! ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে । 

্বত্তীরে বসতস্তর্ু পিবত ্বদ্বীচিমুতপ্রেজ্ষত- 

স্বরাম স্মরতন্তদপিতদুশঃ স্তানো শরীরব্যয়ঃ ॥ 
তবত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঞ্গে বিহঙ্গো বরং, 

স্বরীরে নরকান্তকারিণি ! বরং মতন্তোহথব। কচ্ছপঃ | 

নৈবান্তত্র মদান্ধ-সিন্ধুর-ঘটা-সংঘট্র-ঘণ্টা-রণৎ- 

কারত্রস্ত-সমস্তবৈরিবনিতা-লববস্ততিভূপতিঃ ॥ 

কাকৈনিুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতম্, 

শ্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমাঘুভিলুষ্ঠিতং | 

দিব্য-সত্রীকর-টারুচামর-মরুত-সংবীজ্যমানঃ কা, 

দ্রক্ষ্যেহং পরমেশ্বরি ব্রিপথগে ভাগীরথি ! স্বং বপুঃ ॥ 

অভিনববিষবল্লী পাঁদপন্নস্ত বিষ্ঞো- 

স্নন-মথনমৌলেন্্ালতীপুষ্পমালা । 

জয়তি জয়পতাকা৷ কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষমা, 

ক্ষয়িত-কলিকলঙ্কা জাহুবী নঃ পূনাতু ॥ 



র্ স্তবরত্বমালা। 

ত্তত্তালতমালশীলসরলব্যালোলব্লীলতা- 

চছন্নং কুর্ধ্যকরপ্রতীপরহিতং শঙ্জেন্দুকুনদৌজ্ছলম্। 

গন্ধর্বামরমিদ্ব-কিনরবধৃত্্স্তনাস্ষীলিতং, 

হানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ুলম্ ॥ 

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্ছিতম্। 

ব্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহাবি পুনাতু মাম্ ॥ 

পাপাপহারি ছুরিতারি তরঙ্গধারি, 

দুরপ্রচারি গিরিবাজগুহাবিদারি। 

বঙ্কারকারি হরিপাদ-রাজৌবিহারি, 

গচ্গং পুনাতু সততং শুভকাঁরি বারি ॥ 

বনঘহ্ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ো 

ন পুনদূ বতরপ্ণঃ করিবরকোটাশ্ারো নৃপতিঃ 
গঙ্গা্টকং পঠতি যঃ প্রযতং প্রভাতে, 

বান্দীকিনা বিরচিতং শুভদং মন্ুমযঃ | 

প্রক্ষাল্য সোহত্র কলিকলুষপদ্থমাণ্ড, 

'মাক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্তবান ॥ 

ইতি শ্রীবাল্মীকিনা বিরচিতং গল্গাষ্টকং স্তোত্রম্. 
জপ 

শীমচ্ছস্করচার্য্য-বিরচিত-গঙ্গা-স্তোভমূ। 

শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ । 

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভূবনভারিণি তরল তরে | 

শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে | 

তাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খাতঃ 

নাহং জানে তব মহিমানং, জহি কপাময়ি মামজ্ঞানম্ 



স্তবরত্বমালা। 

ইরিপাদপন্তরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ! 

দুরীকুর মম দুষ্কৃতিতারং, কুর কৃপামঘধি ভবদাগরপারম্॥ 

ব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃগিতম্। 
মাতগঙ্গে তবয়ি যো তত্তঃ, কিল তং দর ন যমঃ শক্তঃ | 

পতিতোদ্ধারিণি জাহুবি গন্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতৃভঙ্গে । 

ভীম্মজননি মুনিবরকন্যে, পতিতনিবারিণি ত্রিতুবনধন্যে ॥ . 

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্তাং ন পততি শোকে । 

পারাবাবরবিহারিণি গঙ্গে, বিমুখবনিতাকৃততরলাপাজে ॥ 

তব চেন্সাত; আ্োতঃম্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাতঃ। 

নরকনিবারিণি জান্ুবি গর্জে, কলুষবিনাশিনি মহিমোস্তুঙ্গে ! 
পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহুবি করুণাপাঙ্গে ॥ 
ইন্ত্মুকুটমণিরা জিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণে | 
রৌগং শোকং তাপং গাগণ হর মে ভগবতি ঝুমতিকলাপম্। 
তিভুবনসারে বন্গধাহারে, তমসি গতিশ্্ম খলু সংসারে । 
অলকানন্দে পরমানন্রে, কুরু কৃপাময়ি কাতর বন্দ্যে। 
তব তটনিকটে যন্ত নিবাস খলু বৈকুঠে তশ্ত নিবাস: 
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণ) 
অথবা গব্যুতিশ্বপচো দীন, স্তব নহি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥ 
ভো তুবনেশ্বয়ি পণ্যে ধন্য, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে | 
গঙ্গান্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরে! যঃ সজয়তি সত্যম্॥ 
থেখাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিত্তেযাং ভবতি সদা সুথমুক্তিঃ। 
মধুরকাস্তাপঞ্ছাটিকাভিঃ, পরমানন্নকলিতললিতাভিঃ ॥ 
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্িতফলদং বিহিতামলদারম্। 
শ্করসেবকশক্কররচিতং, পঠতি বিষয়ী স্বব ইতি চ সমাপ্রং। 

ইতি শ্রীমঙ্ছ্বরচার্্য-বিরচিতং গঙ্গান্তোত্রম্ ॥ 
(ই করসযেআনর। 



স্তবরত্বমালা। 

অন্নপুর্ণাস্তো্রমূ। 

নিত্যানন্দকরী বরভিয়করী সৌনরঘ্য-রত্রাকরী, 

নির্ধ'তাখিলঘোরপাবনবরী প্রতাক্ষমাহেশবরী। 

প্রালেয়াচলবংশ-গাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশিরী ॥ 

নানারত্রবিচিত্রভূষণকরী হেমাস্বরাড়্বরী, 
মুক্তাহারবিলম্বমান বিলমদ্বক্ষোজকু্তান্তরী। 

কাশ্মীরা গুরুবাঁসিতা রুচিকরী কাশীপুরাীশ্বরী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণে্বরী ॥ 

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ধার্ঘনিষ্ঠাকরী, 

চন্্রার্কীনলভাসমানলহরী ত্রৈলোকারক্ষাকরী । 

স্বৈবয্যসমস্তবাঞ্চিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতানরপৃরেশ্বরী । 
কৈলাসাচিলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্বরী, 

কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওস্কারবীজাক্ষরী। 

মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতারপূর্ণেশবরী ॥ 

ৃশাদৃশ্ঠবিভূতিবাহনকরী বরহ্মাওভাণ্ডোদরী, 
লীলানাটকসুত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাস্থুরী। 

বিশ্বাধীশমনঃ-প্রমোদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

তিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশবরী ॥ 

গুববা সর্বজনেশ্বরী জয়করী মাতান্নপৃণেশ্বরী, 
বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী। 

সর্ধ্বানন্দকরী সদ] শিবকরী কাশীপুরা ধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্রপূর্ণেশ্বরী ॥ 



স্তবরত্বমালা | 

আদিক্ষান্তসমস্তবর্ণকরী চন্ত্রগ্রভাভান্করী, 

কাদ্দীরা ত্রিপুরেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাস্কুরী শর্বরী। 

কামাকাজ্ষকরী মহোৎসবকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

,ভিক্ষাং দেহি কৃপাবিলম্বনকরী মাতান্পূর্ণেগবরী ॥ 

দেবী সর্কবিচিত্ররত্ররচিত৷ দাক্গায়ণী সুন্দরী, 

বামস্বাুপয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী। 

তক্তাভীষ্টকরী দশাগ্ডভকরী কাশীপুরা ্ীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কুপাবলম্বনকরী মাতান্পূর্ণেখরী ॥ 

চ্রা্কানলকোটীপর্ণবদনা বালাককব্েশ্বরী, 
চন্্ীর্কাগ্নিসমানকুগলধরী চন্দ্রার্কবিষ্বাধরী । 

মালাপুস্তকপাশকান্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

ভিককাং দেহি কৃপাব্বনবরী মাতানপুর্ণেশ্বরী ॥ 
দর্বাপাকম্থবর্রত্রণটিকা দক্ষে করে মংস্থিতা, 

বামে চারুপয়োধরী রসভরী সৌভাগ্যনাহেশখবরী। 

ভক্তাভীষ্টকরী ফলগ্রদকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

তিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্লপুর্েশবরী ॥ 
সব্বত্রীণকরী মহ।ভয়হরী মাত। কুপাসাশরী, 

দাক্ষানন্দকরী নিরামরকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী | 

সাক্গান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতারপুেশ্বরী ॥ 

অন্নপূর্ণে সদা পূরণে শঙ্করগ্রাণবন্লীভে | 

জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি নমোহস্ত্র তে ॥ 

মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বর্ঃ। 

বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভূবনত্রয়ম্॥ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচার্্য-বিরচিতং অন্পূর্ণাস্তোত্রম ॥ 



রে স্তবরত্মমালা | 

দুর্গাউকং | 

নমন্তে শরণ্যে শিবে সান্ুকম্পে, 

নমন্তে জগছন্যযপদারবিন্দে। 

নমন্ত্ে জগদ্যাপিকে বিশ্বরূপে, 

নমন্তে জগত্বারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ১। 

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে, 

নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে, 

নমন্তে সদানন্দীননাস্বরূপে) 

নমন্তে জগন্তারিণি রাহি ছুর্গে ॥ ২1 

আনাথন্ত দীনস্ত তৃষ্টাতুরস্ত, 

তয়ার্তস্ত ভীতন্ত বন্ধস্ত জন্তোঃ 

ত্বমেকাঁগতির্দেবি নিস্তারদাত্তি 

নমন্তে জগত্রারিণি রাহি ছুর্গে ॥ ৩। 

অরণ্যে বণে দারুণে শক্রমধ্যেই- 

নলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেছে। 

ত্বমেকা গতিদেৌঁবি নিস্তারহেতু 

নমন্তে জগত্ারিণি ত্রাহি দর্গে ॥ & ॥ 

অপারে মহাছুস্তরেহত্যন্তঘোরে 

বিপংসাগরে মজ্জতাঁং দেহভাঁজাং। 

ত্বমেকা গতির্দেৰি নিস্তারনৌকা! 

নমন্তে জগর্ভারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৫ ॥ 

নমশ্চণ্ডিকে চওদোর্দীগু-লীল! 

লসতথপ্তিতাথগনাশেষভীতে । 

ত্বমেকা গতির্বিপ্রসন্দোহহত্বী 

নমন্তে জগত্তারিণি আহি ছূর্গে॥ ৬.। 



স্তবরত্রমালা। 

নমো দেবি দুর্গে ভীমনার্দে 

সরশ্যত্যরন্বত্যমোঘস্বরূপে 

বিভৃতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং 

নমন্তে জগত্বারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ ৭॥ 

ত্বমেকঁজিতা রাধিকা সত্যবাদি- 

ন্যমেয়া৷ জিত ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা। 

ইড়া পি্গল৷ ত্বং সুধুয়া চ নাঁড়ী 
নমন্তরে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥৮॥ , 

শর্ণমপি সুরাণীং দিদ্ধবিগ্ঠাধরাণাং, 

মুনিদন্থবজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং। 

নৃপতিগৃহগতানাং দস্থ্যতিস্ত্রাসিতানাং, 

ত্বমসি শরণমেক। দেবি দুর্গে প্রদীদ | 

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকং | 
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সম্কটাৎ। 

মুচাতে নাত্র সন্দেহো। ভূবি স্বর্গে রদাতিলে ॥ 

সমত্তশ্লৌকমেকম্বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদ] । 

স সর্বদৃক্কতং তীর্ব প্রাপ্পোতি গরমাং গতিং 

পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিধ্যতি তৃতলে। 

স্তবরাজমিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং স্বয়ি ॥ 

ইতি বিশ্বনারে আপছুদ্ধারকল্নে দুর্গীস্তবরাজ্ঃ সমাধঃ| 

শিবা্টক স্তোত্রম্। 

প্রতৃমীশ-মনীশ-মশেষ-গুণং গুণহীন-মহীশ-গরলাভরণং। 

রণ-নিজ্জিত-ছুর্জয়'দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শ্রিবকল্পতরুম্ ॥ ১ | 



৮ স্তবরত্বমালা। 

পিরিরাজ-স্তাপ্বিত-বামতন্ন, তন্থনিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুং 
বিধি-বিষুশিবস্তব পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরম্ ॥ ২। 

শশনা্িত-রঞ্রিত-সনুকুটং, কটিলম্িত-স্ুনর-কৃত্তিপটং। 

স্থর-শৈবলিনী-কলৃত-জটাজুটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ও। 
নয়নত্রয়-ভূষিত-চারুমুখণ্ড মুখপন্স-বিরাজি ত-কোটি-বিধুং। 

বিধুখণ্-বিমগ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং ণিবকল্পতরুম্ ॥ ৪ ॥ 
বুযরাজ-নিকেতন-মাদি-গুরুং, গরলাশনমাজিবিষাণধরং | 

প্রমথাধিপ-সেবক-রঞ্নকণ্ড গ্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৫ ॥ 

মকরধ্বজ-মত্ত-মাতঙ্গ হরং, করিচর্ঈগনাশ বিরোধকরং। 

বরদাভয়-শুল-বিশাল ধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ '» | 

জগদুষ্ঘব-পালননাশকরং, করুণৈৰ পুনন্্রয়পধরং। 

প্রিয়মানব-দাধুজনৈক গতিং, গ্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ? | 
ন দত্তং পুষ্পং সদা পাঁতিচিত্তং, পুনর্জন্মদঃথাঁৎ পরিভ্াহি শান্ো। 

জতোইখিল ছুঃখ সমৃদ্ধি হরং, গ্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম ॥ ৮1 

হিমালয-কৃত-শিব-স্তোত্রমূ। 

শ্রীশিবায় নমঃ | 

হিমালয় উবাচ।--তং ব্রকগা স্ষ্টিকর্তা চ তং বিঝুঃ পরিগালকঃ। 
ত্বং শিবঃ শিবদোহনস্তঃ সর্ব-সংহারকারুকণ | 

ত্রমীন্থরো গুণাতীতো৷ জ্যোতীরূপঃ সনাতন | 

প্রকৃতঃ প্রকৃতীশশ্চ প্রাকৃত গ্রকৃতেঃ পরঃ ॥ 

'নানারূপ-বিধাতা ত্বং ভক্তানাং ধ্যানহেতবে। 

যেষু রূপেষু বত্প্রীতিস্তত্তদ্রগং বিভধি চ। 



স্তবরত্বমাল! | 

যয স্থষ্টিজনক আধার়ঃ সর্ববতেজসাম্। 

সোমন্তং শস্ত-পাতা চ সততং শীতরশ্শিনা ॥ 

বাযুন্তবং বরুণত্বধ্ বিদ্বাংশ্চ বিদুষাং গুরুঃ। 

মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুমৃত্যুঃ কাল-কালো যমাস্তকঃ ॥ 

বেদস্ত্রং বেদ-কর্তী। চ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগঃ । 

ৰিদুযাং জনক্তপ্চ বিদ্বাংশ্চ বিদ্যাং গুরু? | 

” মন্্ত্ং হি জপন্তং হি তপন্তং তৎফলপ্রদঃ | 

বাক্ ত্বং বাগধিদেবী ত্বং ততবর্তা তদ্গুরুঃ স্বয়ম্॥ 

হো সরস্বতী-বীজং কম্তাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ | 

ইত্যেবমুক্ত1 শৈলেনতত্তস্ ধৃত্বা পদানুজম্॥ 

তজ্োবাম তমাবোধ্য চাঁবরুহ্ বুষাচ্ছিবঃ | 

স্তোত্রমেতন্মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্ররঃ ॥ 

মুচ্যতে সর্ধ-গাপেত্যো, ভয়েভ্যশ্চ ভবার্ণবে। 

অপুত্রো লভতে পুত্রং মাসমেকং পঠেদ্ষদি,॥ 

ভার্ধ্যাহীনে। লভেনা্য্যাং স্ুশীলাং স্থুমনোহরাম্। 

চিরকাল-গতং বস্তু লভতে সহসা! ফ্রবম্ ॥ 

রাজা-ভ্রষ্টো লভেদ্রাজ্যং শঙ্করদ্য প্রসাদতঃ | 

কারাগারে শ্বশানে চ শক্র-গ্রান্তেহতিসম্কটে ॥ 

গভীরেহতিজলাকীর্ণে ভগ্নপোতে বিষাদনে। 

রণমধ্যে মহানীতে হিংশ্জন্ত-সমস্বিতে । 

সর্ধতে মুচ্যতে স্তত্বা শঙ্করস্ত প্রসাদতঃ ॥ 

ইতি প্রীতরহ্ষবৈবর্ত-মহাপুরাণে শ্রীকষ্ণ-জন্মথণ্ডে 

হিমালয়-কৃতং শিবন্তোত্রম্॥ 



স্তবরত্বমালা। 

মহি্নঃস্তোত্রম্। 

মহিযঃ পারস্তে পরমবিছ্ষো যদাসদুশী, 
স্ততিত্র্ধাদীনামপি তদবসন্ানবয়ি গিরঃ | 
অথাবাচাঃ সর্ব স্বমতি পরিণামাবধি গৃণন, 
মমাপ্োষঃ স্তোত্রে হর! নিরপবাদঃ প্রিকরঃ ॥ 

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাত্মনসয়ো- 
রতদ্বাবৃত্্যা ষং চকিতমভিধত্তে অতিরপি। 

স কসা স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ) 

পদে ত্বর্ধাচীনে পততি ন মন: কসা ন বচঃ। 

মধুষ্দীতা বাঁচঃ পরমমমূতং নির্িতিকত- 
্তব ব্রহ্মন্ কিংবাগপি স্থুরগুরোর্বিশ্রয়পদম্। 
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ, 
পুনামীতার্থেন্মিন্ পূরমথন ! বুদ্ধিকর্বাবসিতা। 
তবৈশ্র্যাং যত্জ্জগছদয়রক্ষাপ্রলয়কুৎ, 
্রয়ীবস্তবাস্তং তিস্থযু গুণভিন্নাস্থ তম্থযু। 
অভব্যানামশ্মিন বরদ রমণীয়ামরমণীত, 

বিহন্তং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইচৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ 
কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্িতৃবনং 

কিমাধারো ধাতা স্থজতি কিমুপাদান ইতি চ। 
অতরৈর্র্য্ দ্যযানবসরদস্থো হতধিয়ঃ, 
কুতর্কোইয়ং কাংশ্চিম্ুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥ 
অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববস্তোহপি জগতা- 
মধিষ্টাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি। 
অনীশো বা কুর্ধ্যাডুবনজননে কঃ পরিকরং। 
যতো মন্দাস্ত্াং প্রত্যমরবর ! সংশেরত ইমে | 
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্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ঃবমিতি, 

প্রভিন্বে গ্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 

রুচীনাং বৈচিত্রযাদৃজুকুটিলনানাপুথজুষাং, 
নৃণামেকো গম্যন্তমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ 

মহোক্ষঃ খট্টাঙ্গং পরগুরজিনং ভম্ম ফণিনঃ, 

কপালঞ্চেতীয়ভ্তববরদ ! তক্তোপকরণম্। 

স্থরাস্তান্তামৃদ্ধিং দধতি তু ভবদ্ভ্র গ্রণিহিতাং, 

ন হি স্বায্মারামং বিষয়মুগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥ 

ধুবং কম্চিৎ সর্বং সকলমপরন্থক্রবমিদং, 

পরে। ধৌব্যাধৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে। 

সমস্তেহপ্যেত্মিন্ পুরমথম । তৈর্বিস্মিত ইব, 

স্তবন্ জিহবেমি ত্বাং ন খলু নন ধৃষ্টা মুখরতা 

তবৈশ্ব্য্যং যন্্রাদ্যদপরি বিরিষ্িহরিরধঃ,২- 

পরিচ্ছেতুং ঘাতা বনলমননম্বন্ধবপুষঃ | 

তাতো ভক্তিশ্রদ্ধীভরগুরুগৃণচ্যাং গিরিশ ! যত, 

্বয়ং তস্থে তাঁভ্যাং তব কিমনুবুত্তির্ন ফলতি ॥ 

অযত্রাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং) 

দশান্তো বদ্ধাহূনতৃত রণকওুপরবশান্। 

শিরঃপদ্শ্রেণিরচিতচরণান্তোরুহৰলেঃ 

স্থিরায়াস্ুক্েন্িপুরহর ! বিস্ফুর্জিতমিদম্ | 
অমুষ্য ত্বখসেবাদমধিগতপারং ভূজবনং 

বলাৎ কৈলাসেহপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ। 

অলভ্যা পাঁতালেহপ্যলমচলিতান্ুষ্টশিরসি, 
প্রতিষ্ঠা ত্বষ্যাসীদ্ধ বমুপচিত্বো মুহাতি খলঃ | 

যৃদধিং সথত্রাম্নো বরদ ! পরমোচ্চৈরপি সতী- 
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজন বিধেয়ত্রিভূষনঃ। 
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ন তচ্চিত্রং তন্মিন বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো- 

ন” কস্তাপুন্নত্যৈ ভবতি শিরসন্তয্যবনতিঃ ॥ 

অকাগ-ব্রহ্মাগড-ক্ষয়চকিত-দেবান্থরুকুপা- 

বিধেয়স্তাসীদ্যস্ত্রিনয়ন | বিষং সংহৃতবতঃ | 

স কল্সাফঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রি়মহো, 

বিকারোইপি শ্রাঘ্যো ভূবনভয়তঙ্গব্যদনিন? ॥ 

অসিদ্ধার্থ৷ নৈব কচিদপি সদেবানুরনরে, 

নিবর্তৃন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যন্ত বিশিখাঃ 

স পল্ঠন্ীশ! ত্বামিতরম্থরমাধারণমভূৎ, 
্মরঃ ন্বর্তব্যাত্বা। ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥ 

মহী পাদাঘাতাদব্রজতি সহসা সংশয়পদং, 

পদং বিষ্টোন্রাম্যভুজপরিঘরপ্রগ্রহগণম্। 

. মুহুর্দর্যার্দস্্যং যাত্যনিভৃত-জটাতাঁড়িত-তটা, 
জগদক্ষায়ৈ ত্বং নটসি নন্থু বামৈব বিভূতা ॥ 

বিয়দ্াপী তারাগণগুণিত-ফেনোদগমরুচিঃ, 

প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলবুদৃষ্ট; শিরসি তে। 

জগন্্ীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি- 

ত্যনেনৈবোনেয়ং ধূত-মহিম দিবাং তব বপুঃ ॥ 

রথ: ক্ষৌণী যন্তা শত-ধতিরগেনো ধন্ুরো, 

রথাঙ্গে চন্্রীকৌ রথচরণ-পাঁণিঃ শর ইতি। 

দিধক্ষোস্তে কোহয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধি- 

বিধেষ়ৈঃ ক্ীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্াঃ গ্রতৃধিয়ঃ ॥ 

হরিস্তে সাহস্রযং কমলবলিমাধায় পদয়ে- 
ধদেকোনে ভশ্মিন নিজমুদহর'ত্রকমলং | 

গতো! তক্তযদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা, 

্য়াণাং রক্ষায়ৈ ভ্রিপুরহর ! জাগন্তি জগতাং । 
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ক্রুতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ুমপি ফলযোগে জড়ুমতাঁণ, 

ক কশ্ম প্রধস্থং ফলতি পুকষারাধনমূৃতে । 

'অতন্ত্াং সংপ্রেক্ষা ক্রতুমু ফলদানপ্রতিভূবং, 

তে) শ্রদ্ধাৎ বদ্ধা দুঢপরিকরঃ কর্ম্থ জনঃ | 

ক্রিয়া-দক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরদবীশস্তন্ুতা- 

মুবীণামান্িজ্যং শরণদ ! সদদ্যা? সুরগণাঃ। 

ক্রতুত্রংশস্তত্ঃ ক্রতুকলবিধানব্যপনিনো, 

করবং কও শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মথাঃ ॥ 

গ্রজানাগং নাথ । প্রসভমভিকং স্বাং ছুহিতরং, 

গহং রোভিছুতাং রিবমরিষু মৃষ্যস্ত বপুমা | 

ধনুপ্পাণর্মাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং। 

ত্রসন্তং তেইছ্ঘাপি তাজতি ন মৃগ-ব্যাধ-রভনঃ ॥ 

স্বলাবণাশংলা ধতধন্ুমমহ্ার় তৃণবৎ, 

পুবঃ £.৯* দৃরগ পুরমথন । পুষ্পাধুধমপি। 
যদি শ্ৈণ দেবী যমনিয়তদেভাদ্বঘটনা- 

দবৈতি ভামধবা বত বরদ । মুগ্ধা যুবতরঃ ॥ 

শ্মশানেদাক্রীড়াঃ স্রহর ! পিশাঁচাঃ সহচরা- 

শ্চিতাভল্মালেপঃ অগপি নৃকারোটাপরিকরঃ। 

অমঙ্গলাং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলত, 

তথাপি স্মর্ভণাং বরদ ! পরমং মঙ্গলমগি ॥ 

মনঃ গ্রহাক্ চিত্তে সবিধমবধায়া ্মকতঃ, 

প্রহ্থম্াদোমাণঃ প্রমদমলিলোৎসঙ্গিতরশঃ | 

বদালোকাহলাদং হদ ইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে, 

দধত্যন্তক্কনৎ কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্ ॥ 

ত্মর্ন্থং সৌনস্ত্রমসি পবনস্ং হুতবহ- 

স্বমাপন্বং বোম ত্বমু ধরণিরাযা ত্বমিতি চ। 
১ 
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পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণত বিত্রতি গিরং 

ন বিল্ত্বততত্বং বয়মিহ হি যত্বং ন ভবসি ॥ 

্রয়ীং তিত্রে। বৃত্তীস্ত্িভুবনমথো! ত্রীনপি সুরা" 

নকারাদ্যৈরবরৈস্ত্রভিরপি দ্ত্ীর্ণবিকৃতিঃ | 

তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভিরবরুদ্ধীনমধৃতিঃ, 

সমস্তং ব্যস্তং তাং শরণদ ! গৃণাত্যোমিতি পদম্ | 

ভবঃ শর্কবো কুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাং- 

তথা ভীমেশীনাবিতি যদভিধানা্কমিদমূ। 

অমুদ্মিন্ গ্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব! শ্রুতিরপি, 

প্িয়ায়াসমৈ ধাল্নে প্রণিছিতনমস্যোহস্মি ভবতে । 

নমো নেদিঠায় প্রিয়দব দৰিষ্ঠায় চ নমো, 

নমঃ শ্গোদিষ্ায় স্মরহর ! মহিষ্ঠায় চ নমঃ | 

নমে। বহিষ্ঠায় ভ্রিনয়ন ! য বিষ্ঠায় চ নমো, 

নমঃ সর্ববস্মৈ তে তদিদমতিসর্ধ্বায় চ নমঃ ॥ 

বন্থলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবাঁয় নমো নমঃ, 

প্রবলতমমে তৎসংহারে হরাঁয় নমো! নমঃ | 

জনম্থথরূতে সস্বোদ্রিক্কৌ মূড়ায় নমো নমঃ, 
প্রমহদি পদে নিঙ্্িগুণ্যে শিবায় নমে| নমঃ ॥ 

কুশপরিণতি চেতঃ ক্রেশবন্ং ক চেদং, 

ক চ তব গুণসীমোল্লজ্বিনী শঙবদৃদ্ধিঃ | 

ইতি চকিতমন্দীকৃত্য মাং ভক্কিরাধা" 

দরদ ! চর্ণয়োস্তে বাক্যপুশ্পোপহারম্॥ 

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং দিন্ধু-পাত্রম্ 

স্থরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুববা। 

লিখতি যদি গৃহীত্ব! সারদা সর্বকালং, 

তদপি তব গুণানামীশ ! পারং ন যাতি | 
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অনুরমরমুনীন্দৈরস্চিতদ্যেন্মৌলে- 
গ্রথিত গুণমহিয়ো নিগু ণো্ষ্বরম্য । 

নকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদস্তাভিধানো, 

রুচিরমলঘুবৃত্ৈঃ স্তোত্রমেনচ্চকার ॥ 
কুস্ুম-দশন-নামা সর্ধ-গন্বর্বরাজঃ, 

শিশু-শশধরমৌলের্দেবদেবস্য দাস; | 

স খলু নিজমহিয়ে। ভষ্ট এবাদ্য রৌষাৎ, 

স্তবনমিদমকার্ষীদ্রিব্যদিব্যং মহিষ | 

সুরবরমুনিপূজ্যং স্বর্মমৌক্ষেকহেতুং, 
পঠতি যদি মনুয্যঃ গ্রীঞ্জলিনন্তাচেতাঃ। 

ব্রজতি শিবমীপং কিন্নুরৈঃ স্তয়মানঃ। 

শ্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদস্ত-প্রণীতম্ ॥ 

মহেশানাপরো দেবো মহিয়ো নাপরা স্তৃতিঃ। 

অঘোরান্নাপরো৷ মন্ত্রো নাস্তি তত্বং গুরোঃ পরম্ ॥ 

দীগ্গণ দানং তপস্তীর্থং জ্ঞানং যাগাদিকাঃ ক্রিষাঃ। 

মহিষ্নঃ স্তবপাঠন্য কলাং নাহৃস্তি যোড়শীম্॥ 

আসমাপ্তমিদং স্তোত্রং সর্বমীশ্বরবর্ণনম্। 

অন্থপমং মনোহারি পুণ্যং গন্ধবরভাধিতম্ ॥ 

শ্রীপুষ্পদন্তমুখপন্কজ-নির্থতেন, 

স্তোত্রেণ কিদ্বিষ-হরেণ হরপ্রিয়েণ। 

কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন গৃহস্থিতেন, 

সুগ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্খৃহেশঃ ॥ 

ইতি শ্রী ুঙপদত্তপ্রণীতং মহিষ: স্তোত্রম। 



স্তব্রত্রমাল।। 

কপুরিস্তোত্রমূ। 

কপুরং মধ্যমান্তাস্বরগরিরহিতং সেন্দবামাক্গিপুক্ঃ, 

বীজন্তে মাতরেতং ত্রিপুরহরবধূ ত্রিঃকৃতং বে জপন্তি। 

তেষাং গগ্ঠানি পঞ্ভানি চ সুখকু হরাচন্রসন্ত্যেব বাঢ, 

স্চ্ছপ্দং ধ্বান্তধারাধররুচি-কুচিরে সঞ্ধসি দ্ধিং গতানাম্ | 

ঈশান? দেন্দবামশ্রবণপরিগতে। বীজমন্তন্মহেশি, 

দনদুষ্থে মন্দটেত| যদি ভপতি জনো৷ বারমেকং কদাচিং। 

জিত্ব| বাচামনীশং ধনদ্মপি চিরং মোহন্নঘুজাঙ্গী- 

বৃন্দং চন্ত্রা্ুডে প্রভবতি স মহাঘোরবালাবতংসে ॥ 

ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসদ্ামনেত্রেণ যুক্তো, 

বীজন্তে দন্দ্মন্থদিগলিভচিকুরে কালিকে যে জপস্তি 

সক্দ্ন্দী শ্রপারাদ্বরধরবদনে দাক্গণে কালিকেতি | 

উ্ধং বামে ক্লপাঁণং করকমলতলে ছিনমুণ্ডং তথাধঃ, 

নব্যে ঢাভীররঞ্চ ভিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকেভি। 

জণ্ে তান যে বা তব মন্ুবিভবং ভাবয়ন্ডোতদন্ব, 

তেষামঙ্টৌ করস্থাঃ প্রকটতবদনে সিছরস্থ্যথকম্য | 

ব্ীস্তং বহ্িসংস্থং বিধুরতিবলিতং তল্রয়ং বৃ্চনুগা*, 

৪জ্জা দন্দৃধ্চ পশ্চাত ম্মিতমুখি তদধষ্ট-দবয়ং যোভরিহ। | 

নতর্ষে যে জগন্তি শ্মরহরমহিলে ভাবরন্তঃ স্বরূপং) 

তে লক্ষমীলাস্যলীলাকমলদলদৃশঃ কামরূপ তবন্তি ॥ 

প্রত্যেকং ঝা দ্বয়ং বাঁ ভ্রমপি চ পরং বীজমত্যন্ত গুহা, 

তন্নায়া যোভয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ুস্তো জপন্তি। 

তেযাং নেত্রারবিনে' বিহরতি কমলা বস্তু শুত্রাংশুবিলে, 

বাগ্দেবী দেবি মুণ্রগতিশয়লসংকন্তি পীনস্তনাড়ো । 



স্তবরত্বমাল!। টি 

গতান্থনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলস- 

ন্লিতম্বাং দিপ্বন্ত্াং ব্রিভূবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্। 

শবশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকালম্থরত- 

প্রসক্তাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেত| অপি কণ্ঃ ॥ 

শিবাভিধ্ধোরাভি; শবনিবহমুণ্ডাস্থিনিফরৈঃ, 

পরং সঙ্কীর্ণায়াং প্রকটিতচিতায়াং হরবধূম্। 
প্রবিষ্টাং সন্তষ্ামুপরিস্থরতেনাতিযুবতীত 

মদ ত্বাং দ্যায়ন্তি কচিদপি ন তেযাঁং পরিভবঃ ॥ 

বদামস্তে কিংব| জননি বয়মুচৈ্ড়ধিয়ঃ, 

ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরগমূ। 

তথাপি ত্ব্ূক্রিমুখখরয়তি চাক্মাকমসিতে, 

তদেতত ক্ষন্তবাং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ | 

সমস্তাদাপীনস্তনজঘনধূগ যৌবনবতী- 

বতাঁসক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মন্তুমূ। 

বিবাসাস্বাং ধ্যায়ন্ গালিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ, 

সমস্তা; সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ | 

সমা; সুস্থীভূতে৷ জপতি বিপরীতে। যদি সদা 

বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্রতিশয়মহাকালস্ুরতাম্। 

তদা তন্ত ক্ষৌণীতলবিহরমাণস্য বিছষঃ, 

ক্রাস্টোজে বগ্ঠ। হরবধুমহা সিদ্ধিনিবহাঃ ॥ 

প্র্ুতে সংসার্ং জননি জগতীং পালয়তি চ, 

সমস্তং ্িত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহর্তি চ। 

অতন্ত্ং ধাতাপি ত্রিভূবনপতিঃ শ্রীপতিরহো, 

মহেশোহপি প্রায় সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্। 
অনেকে সেবন্তে তবদধিকগীর্ববাণনিবহ্ান, 

বিম্ঢান্তে মাত; কিমপি ন হি জানস্তি পরমমূ। 

2৬ 



১৮ স্তবরতুমালা । 

সমারাধ্যামাগ্ঠাং হরি-হর-বিরিষ্্যাদিবিবুধৈঃ, 

প্রপরোহন্ি স্বৈরং রতিরসমহানন্দনিরতাম্ 

ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোহপি গগনং, 

ত্বমেক| কল্যাণী গিরিশরমণা কালি সকলম্। 

্তিঃ ক! তে মাতনিজকরুণয়! মামমতিকম্, 

গ্রমন্না স্ব ভূয়া তবমন্তু ন ভূয়ান্মম জন্গঃ ॥ 

শুশানস্থঃ সুস্থো গলিত চিকুরে৷ দিকৃপটধরঃ) 

সহতষ্ব্কাণাং নিজগলিতবীর্যেণ কুম্নুমমূ। 

অপংস্ততগ্রত্যেকং মন্ত্রমপি তব ধ্যাননিরতো, 

মহাকালি শ্বৈরং ন ভবতি ধরিত্রীপরিবুঃ | 

গৃহে সন্মার্জন্ট। পরিগলিতবী্যং হি চিকুরং, 

সমূলং মধ্যাহে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে | 

মমুচ্চার্য্য প্রেয়া মনুমূপি সকুৎ কালি সতত) 

গজাবঢা যাতি ক্ষিতিপরিবুঢ়ঃ মংকবিবরঃ ॥ 

স্বপুটগ্পরাকীর্ণং কুন্তুমধন্ুযো। মন্দিরমহো, 

পুরে! ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জপতি ভক্তত্তব মন্ুমূ। 

ম্ দ্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামুতনদী- 

নদীনঃ পর্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রতবতি ॥ 

তরিপঞ্চারে পীঠে শবশিবন্ৃদি ্মেরবদনাং 

মহাকালেনোচ্গৈম্ম্দনরসলাবণ্যনিরতাম্। 
সমাসক্তো নক্তং স্ব়মপি রতানন্দনিরতো, 

জনো যো ধ্যায়েত্বামপি জননি স স্তাৎ স্মরহরঃ ॥ 

মলোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জারমমিতে, 

পরক্ধৌন্্ীং মৈষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা। 

বলীন্তে পূজায়ামর়ি বিতরতাং মর্ভ্যবসতাং, 

সতাং দিদ্ধিঃ সর্বা গ্রতিপদমপূর্বা গ্রভবতি ॥ 



স্তবরত্ুমাল। | ১৯ 

বশী লক্ষং মন্ত্র প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো, 

দিবা মাতবু্চ্চরণযুগলধ্যাননিপুণঃ। 
পরং নক্তং নগ্লো নিধুবনবিনোদেন চ মন্থুং 

জপেল্লক্ষং স স্াৎ স্মরহরসমানঃ ক্ষিতিতলে ॥ 

ইদং স্তোত্রং মাতত্তব মন্ুসমুদ্ধীরণজন্থুঃ- 

্বপ্নগাখ্যং পাদানুজযুগল-পুজাবিধিযুতমূ। 

নিশাদ্ধং বা পুজাসময়মধি বা যন্ত্র গঠতি, 

প্রলাপন্তশ্তাপি প্রদরতি কবিত্বামূতরমঃ ॥ 

কুরঙ্গাক্দীবন্দং তমন্থমরতি প্রেমতরলং। 

বশস্তপ্য ক্ষৌণীপতিরূপি কুবের-প্রতিনিধিঃ | 

রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া, 

চিরং জীবনুন্তঃ ম ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজনু ॥ 

ইতি শ্রীমহাকাল-বিরচিতং শ্রীদক্ষিণ-কালিকায়া; 

স্বরূপাখ্যং স্তোত্রম্ ॥ 

গুরুস্তোত্রমূ। 

ও নমন্তত্যং মহামন্ত্ররায়িনে শিবরূপিণে । 

্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারছ্ঃখতারিণে;॥ 

অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে। 

নমস্তে কুলনাথাপ্ন কুলকৌলিন্দীয়িনে ॥ 

শিবতত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্বপ্রকাশিনে । 

নমস্তে গুরবে ভুভ্যং সাধকাভিরদায়িনে | 



স্তবরত্বমালা। 

অনাচারাচারভাব-বৌধায় ভাবহেতবে | 

ভাবাভাববিনিমুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ ॥ 

নমোহস্ত শস্তবে তৃভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে। 

জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥ 

শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চদানন্বরূপিণে । 

কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে ॥ 

কুলপুজোপদেশায় কুলাচারন্বরূপিণে। 

আরক্তনিজতচ্ছক্তি-সমভাগবিভূতয়ে । 

নমন্তেস্ত মহেশায় নমন্তেমস্ত নমে! নমঃ | 

ইদং স্তোত্রং পঠেন্িত্যং সাধকো গুরুদিসুখঃ। 
প্রাতরুখায় দেবেশি ততো বিগ্তা প্রসীদতি ॥ 

ইতি কুক্সিকাতন্বোক্তং 

গুরুত্তোত্রম্ ॥ 

্ত্ীগুরুত্তোত্রম্।' * 

নমন্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপুজিতে। 

র্গবিষ্ঠাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমো৷ নমঃ | 

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া । 

বয়! চক্ষুরুন্দীলিতং তস্য ্ত্রীগুরবে নমঃ | 

ভববন্ধনপারস্য তারিণী জননী পরা। 

জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তদ্যে নিত্যং নমে! নমঃ ॥ 

শ্রীনাথবামভাগস্থা সদয়! সুরপুজিতা। 
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নদ। বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমে। নমঃ | 

সভমারে মহাপনে সদাননদন্বর্নপিণী | 

মহামোক্ষপ্রদা দেবী তন্যৈ নিত্যং নমো নম: 

বহ্দবিষুস্ববূপা চ মহারুদ্রস্বপ্নপিণী | 

ত্রিগুণাপ্বস্ববপা চ তট্যৈ নিত্যং নমো নমঃ । 

চন্সূ্য্য গ্রিরূপা চ মদাবুণিতলোচনা । 

স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্য নিত্যং নমো নমঃ | 

্রহ্মবিষণুশিবত্বাদিজীবনুক্তি প্রদার়িনী | 

জ্ঞানবিজ্ঞীনদাত্রী চ তো নিত্যং নমো নমঃ | 

ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেৎ ভক্তিসংযু। 
স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যাং সত্যং ন সংশব? | 

প্রাতঃকালে পঠেদ্যস্ত গুরুপূজা-পুরঃসরম্। 

স এব ধন্টো লোকেযু দেবীপুত্র ইব শ্ষিতে। ॥ 

ইতি মাহৃকাভেদতত্বে সত্রীগুরোঃ 
স্তোএরম্। 
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শরীগ্ুরু-পাছুকাপঞ্চকা-স্তোত্রম। 

ও নমঃ গনাথায়। 

ধঙ্গরন্ধসরসীরুহোদরে, লিতালগরমবদাতমভূতং | 

কুঁগুলীবিবরক1ওমিতং, দ্বাদশাণনরণীরুহং ভজে ॥ ১ ॥ 

তস্ত কন্দলিতকর্ণিকাপুটে, ক্শীপ্ুরেখমকথাদিরেখযা | 

কোণলক্ষিতহলক্ষম $লী, ভাখলক্ষমমলালয়ং ভজে ॥ ২ ॥ 
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হংগুটে পুট-তড়িৎ-কড়ারিম, স্পর্দমান-মণিপাঁটলগ্রচ* । 

চিন্তরামি হৃদি চিন্ময়ং বপু ঝিনুনাদমণিগীঠম গুলং ॥ ৩ । 
উদ্ধমন্ত হুততুক্ শিখাসথং, তদ্ধিলামপরিবুতহণাম্পদং । 
বিশ্ববস্বরমহোৎসবোংকটং, ব্যামৃযামি যুগমাদি-হংসয়োঃ। 
তত্রনাথ চর্ণারবিন্দয়োঃ, কুস্কুমাসাবধরী-মরন্দয়োঃ | 

দন্বমিন্দূকরকন্দশীতলং, মানসং শ্ররতি মঙ্গলাম্পদং | ৫ ॥ 

নিষত্তমণি-পাহ্কানিয়মিতাঘকোলাহলং 

শ্দুরংকিশলয়াকণং নখমমুল্লসচ্চন্দ্রকং। 

পরামৃত-সরোবরোদিত-দরোজ-মদ্রোচিতং 

ভজামি শিরসি স্থিতং গুরুপদারকিছ্দ্য়ং ॥ ৬ ॥ 

পাছ্ুকাপঞ্চক-স্তোত্রং পঞ্চবন্তীদ্বিনির্গতং | 

বড়ায্নাযদলোপেতং প্রপঞ্চে চাতি দুর্লভং ॥ ৭॥ 

মাতৃকীভেদতন্ব। 

বাণীস্তোত্রম্। 

যাক্ঞবব্ধ্য উবাচ! 

'কপাং কুক জগন্মাতর্মীমে হততেজসম্। 

গরুশাপাৎ স্থৃতিত্র্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্ ॥ 

জ্ঞানং দেহি স্ৃতিং দেহি বিদষ্যাং বিষ্ভাধিদেবতে। 

প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিকাম্॥ 

গরন্বকর্তুকশক্তিঞ্চ সংশি্যং সুপ্রতিঠিতম্। 
প্রতিভাং সত্সভার়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্। 

লুপ্তং সর্বং দৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু। 

থাঞ্কুযরং তম্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ ॥ 
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র্ধন্বরূগা পরম! জ্যোতীরূপা সনাতনী । 

সর্কবিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যে নমো! নমঃ । 

ষয় বিনা জগৎ সর্ববং শশ্বদূজীবন্ম তং সদ] । 
জ্ঞানাধিদেবী যা তন্যে সরস্বত্যে নমে। নমঃ | 

ষয়া বিন! জগত সর্বং মুকমুন্মত্তবৎ সী । 

বাগধিষ্ঠাতদেবী যা তন্তৈ বাশ্যে নমো নমঃ । 

হিমচন্দনকুনেন্ন,কুমুদান্তোজমন্সিভা। 
বর্ণাধিদেবী য| তষ্ঠৈ চাক্গরায়ৈ নমো নমঃ ॥ 

বিস্গবিন্ুমাত্রান্থব যদধি্ঠানমেৰ চ। 

তদধিষ্ঠাত্রি যা দেবী ভারত্যৈ তে নমো নম 

যয়া বিনাত্র সংখ্যাকৎ সংখ্যাকর্ডূংন শক্যতে ! 

কালসংখ্যাম্বরূপা যা! ভস্যৈ দোব্যে নমো নমঃ । 

ব্যাধ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্টাতদেবতা | 

দমসিদ্ধান্তরূপ! যা তস্য দেব্যে নমো নমঃ ॥ 

স্বতিশক্তিজ্ঞানশত্তিবু দ্ধিনক্তিস্বরূপিশী | 

প্রতিভা-কল্পনাশক্তির্যা চ ত্য নমো নমঃ ॥ 

সনতকুমারো বঙ্গাণং জ্ঞানং পগ্রচ্ছ যত্র বৈ। 

বভূব জড়ব্ৎ সোহপি মিদ্ধান্তং কর্তমক্ষম । 

তদা জগাম ভগবানাস্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ ॥ 
উবাচ সততং স্তোত্রং বাণীমিতি প্রজাপতিম্। 

ন চ তুষ্টাব তাং বরহ্ধা চাঙ্জয়! পরমাত্মনঃ । 

চকার তগ্প্রসাদেন তদা দিদ্ধান্তমূত্তমম্। 

যদাপ্যনন্তং পগ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বন্ুদ্ধরা ॥ 

বভূব মুকবৎ সোইপি সিদ্ধান্তং কর্মক্ষম | 

তা তবাঞ্চ স তুষ্টাব সংএ্রস্তঃ কশ্ঠপাজ্জয়া ॥ 

ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নিম্ম্লং ভ্রমভগ্জনম্। 
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বাঃ পুরাণস্থ্চ পপ্রক্ছ বালীকিং যদ ॥ 

মৌনীভূভঃ স সম্মার স্বামেব জগদস্বিকীমূ। 

তদা চকার দিদ্ধান্তং মদ্বরেণ মুনীশ্বর | 

সংগ্রাপ নির্শলং ভ্ঞানং গ্রমাদপবংসকারণম্। 

পুবাণসথত্ং শত স ব্যাসঃ কৃষ্ণকুলোদ্ুবঃ | 

তাং সিষেব স দধো চ শতবর্ষঞচ পুঙ্গরে। 

তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য ম কবীন্বো বভুব হ। 

তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার হ। 

যদা মেঃ পপ্রচ্ছ তবজ্ঞানং শিবাশিবম্॥ 

ক্ষণং ত্বামেব সংচিন্তা তো জ্ঞানং দদৌ বিদুঃ | 

গপ্রচ্ছ শবাশান্ঞ্ মহেন্তরশ্চ বৃহস্পতিম্। 

দিবাং বর্ষদহক্রঞ্চ ম ভাং দধ্যো চ পুষ্থরে ॥ 

তদা ত্বপ্তে৷ বরং প্রাপা দিবাং বর্ষদভশ্নকম্। 

উবাট শবশাহাঞ্চ তদর্থঞচ সুরেশরম ॥ 

অধ্যাপিভাশ্চ খৈঃ শিষ্যাঃ ধৈরদীতং মুনীশ্বীরৈঃ | 

তে চ ত্বাং পরিনংচিন্তা প্রবর্তন্তে স্বারেশখ্বরি | 

সং সংস্ততা পুজিতা| চ মুনীন্্রমনুমানবৈঃ | 

দৈতোনদৈশ্চ স্রৈশ্চাপি ব্বিষুশিবাদিভিঃ 
জড়ীভূতঃ সহশ্াদাঃ গঞ্চবন্ত শ্চতম্মুথঃ | 

যাং স্তোভং কিমহং ক্টৌমি তাঁমেকান্তেন মানবঃ ॥ 

ইত্যুক্তা যাজ্ঞবস্াশ্চ ভক্তিনযাস্মকত্ধরঃ | 

প্রণনাম নিরাহারো ররোদ চ মুভূমুঃ | 

তদা জ্োভি'ম্ববূপা স| তেনাদুষ্টাপাুবাচ তম্। 

সুকবীন্ধো ভবেত্াক্ত। বৈকুষ্ঠঞ্চ জগাম সঃ। 

বাজ্ঞবন্ধ্কৃতং বাণী-স্তোত্রং যঃ সংমতঃ গঠেত। 

স্বকবীন্দো মহাবাগী বৃহস্পতিসমো ভবেং | 
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মহামুখশ্ দুরষেধা বর্ষমেকঞ্চ যঃ পঠেহ। 
স পঞ্চিতশ্চ মেধাবী সুকবিশ্ঠ ভবেদ্ ধরবম্ 

ইতি শরী্ঙ্ষবৈবর্ড-মহাপুরাণে প্রকৃতিথণ্ডে নারার়খ- 

নারদনংবাদে যাজ্ঞবস্ক্যোক্ত বাণীস্তোত্রম্ ॥ 

ভবান্যষটকমূ। 

'ন হতো ন মাত| ন বন্ধুর্নদাতা, ন পুত্র ন পুত্রী ন ভূত্যো ন ভর্ভা। 

ন জাষা ন বিদ্যা ন বৃত্তিমা্মেব, গভিস্বং গভি্ং অ্বমেকা ভবানি ॥ 

ভবাব্িপারে মহাদুঃখভীরৌ, পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমন্তঃ | 

সংসারপাশগ্রবদ্ধ; সদাহং, গতিম্বং গতিস্থং ত্বমেকা ভবানি ॥ 

জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং, ন জানামি তন্ব ন চ স্তোত্রমন্থম। 

ন জানামি পৃজাং ন চ ন্যাপযোগং, গতিস্ং গতিস্থং ত্বমেকা ভবানি। 

'ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীথং,ন জানাম মুক্তিং লয়ং বা কদাটিং। 

ন জানামি তক্তিং ব্রহং বাপি মাতর্গতিস্ত্ গতিন্তং ত্বমেকা ভবানি ॥ 

বকা কুমঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদীমঃ, কুলাচাবহীনঃ কদাচারণীনঃ। 

কুদদষ্টিঃ কুবাকাঃপ্রবদ্ধ; সদাহং, গতিস্ত্রং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি ॥ 

গ্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং, দিনেশং নিধাধেশ্বরং বা কদাচিৎ । 

ণ জানামি চান্টং নদাহং শরণ্যে, গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি | 

বাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে, জলে চানলে পর্বাতে শক্রমধো | 

মরাণ্যে শবণ্যে মদা| মাং প্রপাতি, গতিস্তং গতিস্ং ত্বমেকা ভবানি ॥ 

'সনাথো দঝিছো জবারোগযুক্কো, মহাক্সীণদীনঃ সদা জাডাবন্ত2| 

বিপৌ প্রবিষ্ট প্রণ্টঃ নদাহত। গতিস্ং গতিস্বং ত্বমেক! ভবানি ॥ 

ইতি শশ্করাচার্যা-বিরচিতং ভবান্তষ্টকম্। 



মহালক্ষমীস্তোত্রমূ। 

ইন্ছ উবাচ-_নমঃ কমলবাসিন্যে নারায়ণ্যে নমো নমঃ | 

রুষ্ণপ্রিয়ায়ৈ সারাই্য় পদ্মায় চ নমো! নমঃ ॥ 

পন্পপত্রেক্ষণায়ৈ ৮ পন্মাস্যায়ৈ নমো নমঃ | 

পনামনায়ৈ গমিনো বৈষ্তবো চ নমো নম ॥ 

সর্ন্গম্পংস্বরপাষ়ৈ সব্ধদাত্র্যে নমো নমঃ । 

ঠথদায়ে মোক্ষদায়ৈ সিদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ ॥ 

ঠ'রভক্কিপ্রদাতো 5 হর্ধদায়ে নমো নমঃ | 

কধবঙ্গঃস্থিতায়ে চ কৃষ্ণেেশারৈ নমো নমঃ । 

কুমঃশোভাম্ববপায়ৈ বত্রপঞ্ধে চ শোতনে । 

সম্পন্তাধি্ঠাতদেবো মহাদেবো নমে। নমঃ | 

“স্যাধিটাতদেব চ শঙ্ায়ৈ চ নমো নমঃ 

নমো বুদ্িস্ববূপাযে বুদ্ধিদায়ৈ নমো নম; । 

বৈবুগ্ঠে যা মহালক্মীলক্ষমীঃ ক্মীরোদসাগরে | 

স্বগলক্ষমীরিন্ুগেহে বাঁজলঙ্ষীনু পালরে ॥ 

গহলক্ষীশ্চ গৃহিণাং গেছে চ গৃহদৈবতী। 

সধভিঃ না গবাং মাতা দক্ষিণা ঘজ্ঞকামিনী | 

অদ্িতিদ্দেবমাতা ত্বং কমলা কমলালয়ে। 

স্বাহা তৃঞ্চ হবিদ্দানে কব্যদানে ন্বধা স্মৃতা ॥ 

ত্বং হি বিষুস্বরূপ। চ সর্ধাধারা বনুন্ধরা। 

শুন্ধন্বম্ববূপা ত্বং নারায়ণপরায়ণা ॥ 

(ক্লাধহিংলাবঞ্জিতা চ বরদা চ শুভাননা। 

পবমার্থপ্রদা ত্ব্চ হরিদাস্তপ্রদা পরা ॥ 

বব। বিনা জগৎ সর্ধং ভম্মীভূতমনারকম্। 

জীবন্ম তথ বিশ্ব শবতুল্যং যয়। বিনা 
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সর্ধেঘঞ্চ পর! মাত! সর্ধরবান্ধবরূপিণী | 

বব| বিনা ন ফংভাষো। বান্ধাবৈব্বান্গবঃ মদ] ॥ 

হয! হীনো বন্ধুহীনঃ তয় যুক্তঃ সবান্ধবঃ| 

ধম্মার্ঘকামমোক্ষাণাং তৃ্চ কারণরূপিণী ॥ 

যপ। মাত। স্তনন্ধানাং শিশবনাং শৈশবে যথা । 

তথা ত্বং সর্বদা মাতা সর্ষেষাং সর্ববিশ্বতঃ 

মতহীনস্তনত্যক্ত; চে জীবতি দৈবতঃ। 

খয়াহীনে!। জনঃ কোইপি ন ভীবন্যেব নিশ্চি5স 

হ্বগ্রসমস্বরূপা হবং মাং গ্রাস ভবান্বিকে। 

বৈরিগ্ন্থধ্চ বিষয়ং দেহি মহাং সনাতিনি ॥ 

বং ঘাবং ত্বয়। হীন! বন্ধুহীনাশ্ঠ ভিক্ষুকাঃ। 

স্বসম্পদ্বিহীনাশ্চ তাঁবদেব হরিপ্রিয়ে ॥ 

রাজাং দেহি শ্রিয়ং দেহি বলং দেহি সুর্রেখরি | 

কীষ্টিং দেহি ধনং দেহি ঘশো ভাগাং চ দেহি মে ॥ 

কামং দেহি মতিং দেহি ভোগান্ দেহি হরিগ্রষে। 

জ্ঞানং দেহি চ ধর্ুঞ্চ সব্বসৌভাগ্ামীগ্সিতম্ ॥ 
গ্রভাবঞ্চ গ্রতাপঞ্চ সর্ধাধিকাবমেব চ। 

জয়ং পরাক্রমং ঘুদ্ধে পরমৈশ্ধ্যমের চ। 

ইত্যুক্তা চ মহেন্্স্চ সব্ৈঃ সুরগণৈঃ মহ। 
প্রথনাম সাধনেতো মৃদ্ধু। চৈব পুনঃ পুনঃ ॥ 

্রন্ষা চ শঙ্করাশ্চেব শেষে ধর্মুশ্চ কেশবঃ | 

যযুদ্দেবাশ্ সন্থষটাঃ স্বং স্বং স্থান নারদ ॥ 

দেবী যযৌ। হবেঃ ক্রোড়ং হৃষ্টা ক্ষীরৌদশদ্রিনঃ। 

ব্যতুশ্চৈব স্বগৃহং ত্রঙ্গেশানৌ চ নারদ। 

নত শুভাশিষং তৌ চ দেবেভ্যঃ প্রীতিপুব্বকম্ ॥ 

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং তরিসন্্যং যঃ পঠেনর: | 
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কুবেরতুলাঃ স ভবেৎ রাজরাজেশখবরো মহান | 

সিদ্ধান্তোত্রং যদি পঠে সোইপি করতরুন রঃ | 

পঞ্চলক্জপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্বেনণাম, | 
সিদ্ধাস্তোত্রং যদি পঠেৎ মাসমেকঞ্চ সংযত; 

মহাস্থৃথী চ রাজেন্দ্রো ভবিয্যতি ন সংশয়: ॥ 

ইতি শ্রীবঙ্গবৈবর্ডে মহাপুরাণে প্রকৃতিথণ্ডে নারায়ণ- 
নারদ-সংবাদে মহালক্ষমী-স্তোত্রম্॥ 

মঙ্গল্চণ্ডিকান্তোত্রম্। 

অশস্কর উবাচ।--রক্ষ রক্ষ জগন্মাতার্দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে | 

হারিকে বিপদাং রাশিং হর্যমঙ্গলকারিকে ॥ 

হ্ষমঙ্গলদক্ষে চ হ্ষমঙ্গলচণ্ডিকে । 

শুতে মঙ্গলদাক্ষে চ শুভমজলচপ্ডিকে ॥ 

মল্গলে মঙ্গলাহে চ সব্বমঙ্গলমঙ্গলে। 

মতাং মঙ্গলদে দেবি সর্ক্ষাং সলালয়ে ॥ 

পুজা মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীটদৈবতে 
পুজ্যা মঙ্গলভূপন্য মন্্বংশম্য সন্তৃতম 

মঙ্গলাধিটটাতৃদেকী মলগলানাঞ্চ মঙ্গলে। 

সংসারমঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদাদ্থিনী ॥ 

সারে চ মঙ্গলাধাকে পারে চ সর্বকম্মণাম। 

গ্রতিমঙ্গলবারে চ পূজ্যে চ মঙ্গলগ্রদে ॥ 

স্তোত্রেনানেন শল্তম্চ সতত মঙ্গনচ্তিকাম,! 

গ্রতিমন্গলবারে চ পুজাং কতা গতঃ শিবঃ ॥ 

দেব্যাশ্চ মঙ্গলস্তোত্রং যঃ শূণোতি সমাহিতঃ 

তনুঙ্গলং ভবে শঙন্ন তবেত্দমঙ্গলম,॥ 
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প্রথমে পুজিতা দেবী শিবেন সর্ধমঙ্গলা। 

দ্বিতীয়ে পুজিতা দেবী মঙ্গলেন গ্রহণ ৯ | 

চঠর্থে মঙ্গলবারে চ সুন্দরীভিশ্চ পুজিতা। 

মঙ্গলে মন্গনাকাজৈন বৈম্ক্গলচণ্ডিকা | 

পুজিভা প্রতিবিশ্বেমু বিখ্বেশপুজিতা সদা! 

ততঃ সর্ব সংপুজ্যা সা বব স্রেখরী। 

দেবাদিতিশ্চ যুনিভিম্বন্ুভিমানবৈধু'নে ॥ 

দব্যাশ্চ মঙ্গল্ল্টোত্রং ঘঃ শণোতি সমাভিভ€। 

তন্মঙ্গলং তবে শত্বন্ন ভবেন্তদমঙগলম। 

দ্ধতে তৎপুজপৌত্রমক্সলেষ্টং দিনে দিনে ॥ 

ইতি ভ্রীবহ্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে প্রকুতিথ নাবায়ণ। 

নারদ নংবাদে ঙ্গল্চিকা-স্কোরম ॥ 

বগলামুখীস্তোত্রম্। 

১লংকনককু গুলোললসিভ-টারুগস্থলীত 

পদংকনকচম্পক্যুতিমপিন্বিষ্বাননাম্। 

গদাহতবিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্ধাঞ্চলাং, 

শ্রামি বগলামুখীহ বিষুথসন্মন্যস্তস্তিনীম | 

'গীযুযোদধিমধ্যগারুবিলসং্রক্তোৎপলে ম গুপে। 

ফংসিংহামনমৌলিপাতিত-রিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিণীদ। 

্বর্ণাভাং করপীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদগদাবিদ্রমাং। 

ইত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য দহদা সাগ্ভোহথ সর্ববীগদঃ | 

দোঁৰ ত্বচ্চরণাম্জার্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জ লং, 

সক্ত্য| বামকরে বিধায় ট মন্্ং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষবম | 
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গীঠধ্যানপরোহথ কুস্তকবশাত বীজং ম্মরেৎ পার্থিব”, 

তপ্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যাং তবে ততক্ষণাং | 

বাদী মৃকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতিরবৈ্বানরঃ শীত, 

ক্রোধী শামাতি ছুজ্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রান্রগঃ খপ্জতি 

গবী খর্বতি সর্কবিচ্চ জড়তি তন্মস্্ণা মন্তরিতঃ, 

শ্রীনিত্যে ! বগলামুখি! প্রতিদিনং কল্যাণি ! তুঁভাৎ নমঃ । 

মন্থস্তাবদলং বিপক্ষদ্লনে স্তোত্রং পবিজরঞ্চ তে) 

বন্ধং বাদি নিয়ন্্ণং ভ্রিজগতভাং জৈত্রং ভু চিত্রং শত তে। 

মাতঃ। শ্রীগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জঙ্থোসু খে, 

তন্নাম-গ্রহণেন নংসদি মুখ-স্তস্তো ভবেদ্বাদিনাম | 

ষ্স্প্তনসুগ্র বিদ্রশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণৎ, 172-51 

ভুহদভূশমনং চলন্ম গরৃশাং চেতঃ-সমাকর্ষণম, | 

সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ কারণ্য-পুর্থীমৃতম,, 
মৃত্যোম্নারণমাবিরস্ত পুরতো মাতস্বদীয়ং বপুঃ ॥ 

মৃতর্জ্জর মে বিপক্ষবদনং জিহ্বাং চলাং কীলয়, 

্রাঙ্গীং মুদ্দরয় নাশয়াণ্ত ধীষণামুগ্রাং গতিং স্তশ্তয়। 

পব্র-শ্চ্ণয় দেবি! তীক্ষুগদয়া গৌরাঙ্গ ৷ পীতাম্বরে, 

বিত্বৌঘং বগলে ! হর প্রণমতাং কাকণ্যপূরণেক্ষণে ॥ 

মাত্রবি ভদ্রকালি বিজরে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে, 

শ্রীবিদ্যে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে। 

মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্ব্গাপবর্গপ্রদে। 

দাসৌহহং শরণাগতঃ করুণয় বিশ্বেশ্বরি | ত্রাহি মাম, ॥ 

সংরন্তে চৌরস্বে প্রহ্রণসষয়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে, 

বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতে) দিব্যকালে নিশায়াম । 

বন্ঠে ঝা স্তস্তনে বা রিপুবধসময়ে নির্জনে বা বনে বা, 

গচ্ছংক্তিষ্স্থিকালং যদি পঠতি শিবং গ্রাপমাদাপ্ড ধীর; ॥ 



স্তবরত্ুমাল| | ৬১ 

নিত্যং স্বোত্রমিদং পবিত্রমিহ বে! দেব্যাঃ পঠভাদবাত 

ৃত্বা বঞ্রমিদং তখৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে | 

রাজানোহপাররো মদান্ধকরিণঃ স্পা মৃগেন্দ্রাদিকা- 

স্ে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মী: স্থিরাঃ সিদ্ধরঃ | 

বং বিদ্যা পরমা ভ্রিলোকজননী বিদ্বৌঘনংচ্ছেদিনী, 

ঘোধাকর্ষণকারিণী জনমনঃ-মনৌহসন্দারিনী | 

স্তস্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃনম্মোহসন্বারিনী, 

জিচ্বা-কীনকভৈরবী বিজয়তে ব্রন্মাদিমন্ত্ো ঘথা ! 

বিদ্যাং লক্ষমীং সর্বানৌভাগ্যমাধুঃ, 

পুর; গোৈ; স্ধসাস্রাজ্য দিদ্ধিমূ। 

মানং ভোগো বশ্তমারোগা-মোখ্যত 

গ্রাপ্ুং তথুতলেইম্মিন্ নরেণ ॥ 

যং কৃতং জপমন্নাহং গর্দিতং পরমেশ্বরি। 

চষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তং গৃহাণ নমোহস্ত তে | 

রঙ্গাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ্রিবু লোকেমু দুর্লভ । 

গুকভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্ত কস্যচিং ॥ 

পীতান্বরাং দিতুজাঞ্চ তরিনেত্রাং গাত্রকোজ্ছলাম্। 

শিলামুদগরহস্তাঞ। শ্বরেন্তাং বগলামুখীম্। . 

প্রাতমধ্যাহ্নকালে স্তবপঠন মিদং কাধ্যপিদ্ধিপ্রদং স্যাং 

ইতি রুদ্রযামলে শ্রীবগলামুখীন্তোত্রম ॥ 

জগদ্ধাত্রীস্তোত্রম্। 

ধীশিব উবাচ 1 মাধারহুতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে | 

ধবে ঞ্রবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত হে । 



৩২ স্তবরত্মাল। | 

শবাকারে শক্কিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগছে | 

শাক্তাচারগ্রিয়ে দেবি জগদ্ধান্রি নমোহস্ক তে। 

জয়দে জগদানন্দে জগদেক-গ্রপুজিতে। 

জয় সব্ধগতে দুগে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ হে । 

পরমাযুস্বরূপে চ ছাণকাদি-স্ববপিণি ! 

স্থগাতিসক্মরূপে চ জগন্ধাত্রি নমোহস্ব হে ।॥ 

*স্মা,তসক্মরূপে চ প্রাণাপানাদিবগিণি | 

ভাবাভাবন্থৰপে চ জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত চে ॥ 

কালাধিরূপে কালেশে কালাকালবিভেধিনি | 

সববস্থবূপে সব্বান্ছে জগদ্ধাত্রি নমোহস্থ হে ॥ 

সতাবিঘ্ে মঙোত্সাহে মভামায়ে বর গ্রদে | 

গ্রপঞ্চদারে সাধবীশে জগদ্ধাতি নমোহস্থ হে । 

অগমো জগতামাস্ছে মাহেশ্বরি বরাঙ্গনে | 

অশেষকপে রূপন্তে জগদ্ধাত্রি শামোহস্থ তে ॥ 

দ্মপুকোটিমন্থাণাং শক্তিরপে মনাতনি। 

সর্বশাক্ুস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোহস্থ তে ॥ 

তীগবজ্ঞতপোদান-বোগসারে জগন্াঘি। 

হবমেব সব্ধং সর্ধস্থে জগদ্ধাত্রি নমোহন্ চে | 

দয়াৰগে দয়াদুষ্টে দয়াদ্রে দুঃখমোচিনি | 

সর্বাপত্তারিকে ছুর্সে জগদ্ধাত্রি নমোহস্থ চে | 

অগম্যধামধামস্ে মহাযোগীশ-লংপুরে। 

অমেমভাবকৃটস্তে জগদ্ধাত্রি নমোহন্ত ভে॥ 

ইতি জগদ্ধাত্রীকল্পে জগন্ধাতীস্তোত্রম্ ॥ 



৫ গবরত্রমালা | ৩ 

তারাস্তোত্রম্। 

তর্নীলসরম্বতি প্রণমভাং সৌভাগ্য-সম্পতপ্রদে, 

প্রতালীঢপ্দস্থিতে শবছদি স্মেরাননাস্টোরুহে । 

কুল্পেন্দীবরলোচনত্ররধুতে কক্পীং কপালোতপলে, 

থড়ীঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশরয়ে। 

বাচামীশ্বরি ভক্তকপ্পলতিকে সর্ধাথসিদ্বীশ্বরি, 

গগ্ভ-প্রাকৃতপগ্জাতরচনা সার্কাজ্ঞাসিদ্ধিগ্রাদে | 

নীলেন্দীবরলোচনত্ররধুতে কারণ্যবারাংনিধে, 

সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপয়া সিধচ তমস্মাদৃশম্ ॥ 
খর্ষে গর্কসমুহপুরিততনৌ সর্পাদিবেশোজ্জলে, 

ব্যাত্ত্বক্-পরিবীতস্ন্দর-কটিব্যাধৃতঘণ্টাপ্ষিতে। 

নগ্যঃকৃত্তগলদ্রজঃপরিলসন্মুওদীমুদ্ধীজ- 

গ্রন্থিশেণিনৃমুগ্ডদাীমললিতে ভীনে ভয়ং নাশয় ॥ 

মায়ানঙ্গবিকীররূপললন। বিন্বপচন্দরান্িতে, 

ই-কটুকারম়ী তুমেব শরণং মন্থাঘ্মিকে মাদৃশঃ | 

মুণ্ধিন্তে জননি ভ্রধা সুঘাটতা স্থুলাতিসুক্ষা পরা, 

বেদানাং ন হি গোচরা কথমপি প্রা নু তামাশ্রষে ॥ 

তবৎপাদাঘুজসেবয়া স্ুরূতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং, 

তস্যত্র শ্রীপরমেশ্বরি তরিনযুনব্রঙ্গাদিসাম্যাত্মনঃ | 

ংসারাম্থৃধিমজ্জনে পটুতনূন্ দেবেনমখ্যান্ স্থুরান্, | 
মাতব্বংপদসেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দধীঃ মেঝতে। 

মাতন্তৎপদপন্কজদ্য়রজো মুদ্রাঙ্কীকোটারিণা, 

স্তেদেবা জয়ঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমন্কে গা; ॥ 

দেবোহহং ভুবনে ন মে সম ইতি ম্পদ্ধাং বহস্তঃ পরে 

তঙ্তুল্যান্নিরতং যথা গুঁচিবরী নাশং ব্রজন্তা স্বরম্। 



৩৪ সতবরত্মমাল। । 

বন্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রুঞ্চ শক্তা ন তে, 

ভূতপ্রেতপিশাচরাক্ষপগণা যঙ্ষীশ্ঠ নাগাধিপাঃ। 

দৈত্যা দানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাপ্রাদিকা জন্তুবো, 

ডাঁকিন্তঃ কুপিতান্তকাশ্চ ম্ুজো৷ মাত; ক্ষণং ভূতলে। 

লক্ষ্মী; দিদ্ধিগণীশ্চ পাদ্ৃকমুখাঃ সিন্ধান্তখ! বৈরিণাৎ 

্তস্শ্চাপি বরাল্গনে গজঘটা-্তত্তস্তথা মোহনম্। 

মাতন্তংপদসেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তে গুণাঃ, 

ব্লান্ত; কাস্তমনোতবস্ত ভবতি ক্ষু্রোহপি বাচম্পতি: " 

হারাঈকমিদং পুণ্য তক্তিমাঁন যঃ পঠেনলঃ | 

প্রাতমধাহকালে চ সায়াহে নিরতঃ শুচিঃ | 

লভতে কখিতাং বিদ্যাং সর্ধশীস্ত্ীর্থবিদ্তবেং ॥ 

লক্ষমীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত] ভোগান্ থেপ্সিতাঁন। 

কীন্ডিং কান্তিঞ্ নৈরুজাং সর্ধের্ষাং প্রিগ্নতাং ত্রজেৎ। 

বিখ্যাতিং চাপি লোকেমু প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাগুাৎ 

ইতি নীলতন্ত্বে তারাস্তো ্রম্॥ 

তুলসী-স্তোত্রমূ। 

তুলগী সর্বভূতানাং মহাপাতকনাশিনি। 

অপবর্গপ্রদে দেবী বৈষ্ঞবানাং প্রিয়া মদ] । 

সত্যেসত্যবতী চৈব ত্রেতায়াং মানবী তথা । 

দ্বাপরে অবভীর্দাসি বৃন্দা ত্বং তুলদী কলৌ। ইতি স্তোত্রং 
| উর 

তুলমী-স্তোত্রম্। 

ঈশ্বর উবাচ।-_ইন্দ্রাদোঃ সকলৈর্দোবৈরচিিতাং সুরসুন্দরীম। 
তক্ভানাং বরদাং বনে তুলমীং সৌম্যরূপিণীম্ ॥ 



স্তবরত্ুমালা | ৩৫ 

নাদবিন্দ,কলাতীতাং মুণ্তমালাং তপস্থিনীম্। 
বান্গুদেব-রতাং বন্দে তুলদীং সৌম্যর পিণীম্ ॥ 
সর্বাদেবময়ীং দেবীং বেদগর্তাং মনোরমাম। 

যোগগম্যামহং বনে তুলদীং সৌম্যরূপিণীম্ ॥ 

স্নরাস্ুরবিশেষজ্ঞাং সর্ববালঙ্কারভূষিতাম্। 

ত্রিজগজ্জননীং বন্দে তুলমীং সৌম্যরূপিণীম্ ॥ 

পদাহস্তাং গল্সমূখীং প্বস্থাং পণ্নলোচনাম্। 

লক্ষমীরূপামহং বন্দে তুলমীং সৌম্যরূপিণীম্॥ 

সংক্রান্তযাঞৈব পক্গান্তে গ্রহণে তন্তর্যযয়োঃ। 

যঃ পঠেৎ সংযতো তূতবা সর্কসিদ্ধিমবাপ্ু/য়াৎ ॥ 

বিনা মন্ত্ং বিনা জপ্যং বিন! যজ্ঞং বিনা ক্রিয়াম। 

বিনা ধ্যানং বিনা তীর্থং সর্বসিদ্ধিকরং ভবেং । 
ইদং গুরুকতং স্তোত্রং যঃ পঠেত শূণুয়াদপি। 

মুক্তিঃ করতলে তম মুক্তশ্চৈব ন সংশয়ঃ | 

+/ তি মতসাস্থৃক্তে ঘোড়শপটলে তুলগী-স্তোত্রম্। 
৩ পপ ও 

শীকৃষ্স্তোত্রমূ। 

[গ উনাচ।--হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ তক্তানাং ভয়ভগ্জন। 

| প্রসন্ন ভব মামীশ দেহি দাদ্যং পদামুজে | 

তৃৎপিত্র। মে ধনং দর্তং তেন কিং মে প্রয়োজনম । 

দেহি মে নিশ্চলাং ভক্তিং তক্তানামভয় প্রনাম, ॥ 

অণিমাদিযু সিদ্ধেযু যোগেযু মুক্তিষু প্রভো | 

জ্ঞান্তত্বেহতত্বে বা কিঞ্গিননান্তি স্পৃহা মম | 

ইন্দত্বে বা মনুত্ে বা স্বর্গভোগং ফলং চিরম | 

নান্তি মে মনসো বাণ তৎপাদসেবনং বিন। ॥ 



৩৬ স্তবরতুমালা। 

সালোকাসার্টি-দামীপ্য-ারূপ্যৈকত্বমীগ্সিতম.। 
নাহং গৃহামি তে ত্রহ্ষংস্বৎপাদসেবনং বিনা | 

গোলোকে বাণি পাতালে বাসে তুল্যং মনোরম, । 
কিন্তু তে চরণীস্তোজে সন্ততং স্থৃতিরন্ত মে ॥ 

বেদাঙ্গং শঙ্করাৎ প্রাপ্য কতি-জন্মফলোদয়াৎ। 

সর্বজ্ঞোহহং সর্ববদর্শী সর্বত্র গতিরস্তি মে॥ 

কপাং কুরু কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো পদাম্ুজে। 

রক্ষ মামভয়ং দত্বা মৃত্যার্মে কিং করিষ্যতি ॥ 

সর্বেষামীশ্বরঃ শর্বন্থংপাদান্তোজসেবর | 

মৃত্যুজয়োইস্তকারশ্চ বর যোগিনাং গুরু; ॥ 

্রহ্া বিধাতা জগতাং ত্বৎপাদান্তোজসেবয়া | 

বস্যৈকর্দিবনে বরহ্ধন্ পতততীনদ্রাশ্ততুদ্দশঃ | 

যংপাদসেবয়! ধর্ম; সাক্ষী ট সর্বকর্মণাম্। 

পাতা চ ফলদাতা চ জিত্বা কালং নুছুগ্জয়ম্। 

সহঅবদনঃ শেষো যতপার্দপন্মসেবয়া । 

ধনে সিদ্ধার্থবদিশ্বং শিরসা চৈব মেদিনীম্ ॥ 

স্বসম্পদ্ধিধাত্রী চ ষ! দেবী ত্বৎপরাৎপরা । 

করোতি সততং লক্ষী; কেশৈস্ৎপাদৃমার্জনম ॥ 

প্রকৃতিবাঁজরূপা সা সর্কেষাং শক্তিরূপ্পিণী। 
স্মারং শ্মারং ত্বৎপর্দাজং বভূব ত্বখপরাৎপরা ॥ 

পার্বতী সর্বদেরী সা সর্বেষাং বুদ্ধিরূপিণী। 

ত্বৎগাদসেবয়া কাস্তং ললাভ শিবমীশ্বরম্ ॥ 

বিদ্যািষ্ঠাতুদেবী ঘা জ্ঞানমাতা! সরন্বতী। 

পৃজ্যা বড়ব্ সর্ষেষাং ত্বৎপাদাস্তোজসেবয়া ॥ 

সাবিত্রী বেদমাতা চ পুনাতি ভুবনত্রয়ম। 
্হ্মণো ব্রাহ্গণানাঞ্চ গতিস্বৎপাদসেবয়া ॥ 



সপ ৭৭ ক্ষ 

ক্ষম! গজদিধর্ড,ধ রতবগর্ভ| বন্ন্ধরা। 

প্রন্থতা সর্বশন্তানাং ত্বৎপাদপন্নমেবয়া ॥ 

রাধা বামাংশসম্ভৃত৷ তব তুল্যা চ তেজসা। 

স্থিতা বক্ষসি তে পাঁদং সেবতেহস্তস্য কা কথা ॥ 

যথা শর্ববাদয়ে! দেবা দেব্য; পন্মাদয়ো যথা । 

তৎসমং নাথ কুরু মামীশ্বরস্য সমা কৃপা | 

নযাস্যামি গৃহং নাথ ন গৃষ্কামি ধনং তব। 

কতা মাং রক্ষ পাঁদাজে সেবায়াং সেবকং রতম্। 

ইত্যুক্ত। চ সাশ্রনেত্রঃ পপাত চরণং হরেঃ। 
রুরোদ চ ভূশং ভক্ত্যা পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥ 

গদ্য বচনং শ্রন্থা জহাস তক্তবৎসলঃ। 

উবাচ তং স্বয়ং কষে ময়ি তে ভক্তিরত্থিতি ॥ 

ইদং গর্গকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধাং যঃ পঠেনরঃ | 

দুটাং তক্তিং হরের্াসাং স্বৃতিষ্চ লভতে ঞরবম্ ॥ 

জন্মমৃত্যুজরা-রোগ-শোকমোহাতিসন্কটাঁৎ। 

তীর্ণে। ভবতি শ্রীকৃষ্তদাঁদঃ সেবনতৎপরঃ। 

কষ্খন্য ভবনং কালে কৃষ্ণদার্ধং প্রমোদতে | 

কদাপি ন ভবেত্তপ্য বিচ্ছেদো হরিণা সহ ॥ 

ইতি শ্রীব্রঙ্গবৈবর্তে মহাপুরাণে গর্নকৃত-প্ীৃষ্স্তোত্রম। 

শ্রীকষ্চকর্ণামৃত-স্তোত্রম. | 

হে দেব হে দধিত হে জগদেকবন্ধো 

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুপৈকদিন্ধো । 

৪ 



৮৮ স্তবরত্ুমাল! | 

হে নীথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম 

হাহ! কদান্তবিতানি পদং দৃশোর্ে ॥ ১। 
অংশালদ্বিত-বামকুণ্ডলতরং মন্দোন্নতভ্রলতং 

কিঞিৎকুঞ্চিত-কোমলাধরপুটংসাচি প্রসারেক্ষণম্। 

আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈমু'রলিকা-মাপুরয়স্তং মুদ! 
মূলে কল্পতরোস্ত্িতদ্বিললিত্ং জানে জগন্মোহনং ॥ ২ ॥ 
হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিদ্ধুকন্তাগতে, 

হে বংশান্তক হে গজেন্দ্-করুণাঁপারীণ হে মাধব। 

হে রামানুজ হে জগন্রয়গুরে! হে পুণ্রীকাক্ষ মাং 

হে যোগীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥ ও 

ক্তরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষ'স্থলে কৌন্ততং 

নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করূতলে বেণুং করে কন্ণম্। 
র্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্জ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলিঃ 
গোপন্ত্রীপরিবেষ্টিতে! বিজয়তে গৌপাল-চুড়ামণিঃ ॥ ৪1 
লোকানুনদয়ন্ শ্রতিংমুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন 
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃনমাননায়ন্। 

গোৌপান্- সংব্রময়ন, মুনীন, মুকুলয়ন, সপ্স্বরান, জস্তয়ন, 

ওঁকারার্থ মুদরীরয়ন বিজয়ত্ে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥৫। 
সন্ধ্যাবনদন ভদ্রমন্ত ভবতে তো নান তুত্যং নমো 

ভো দেবাঃ পিতরম্চ তর্পণবিধো নাহং ক্ষষঃ ক্ষম্যতাঁং। 
ষত্ত বাপি নিষিদ্য যাদবকুলোত্তংশস্য কংসদ্ধিষঃ 

"্মারং শ্মারমঘং হরামিতদলং মন্যে কিমন্নেন মে ॥ ৬ | 

ফা ওহহহ 



স্তবরত্বমাল!। ৩৯ 

জ্ীরামচন্দ্রত্টোত্রম্। 

হন্মান্বাচ।-তিরশ্চামপি রাজেতি সমবায়ং সমীধুষাম্। 
বা স্ুগ্রীবমুখ্যানাং ঘত্তমুগ্রং নমাম্যহম্॥ . 
সরদেব প্রগর্ায় বিশিষ্টামৈরয়ৎ শ্রিয়ম্। 

 বিভীষণায়ান্ধিতটে যস্তং বীরং নমাম্যহম্॥ 

যো মহান, পৃজিতো ব্যাপী মহাঁবেঃ করুণামৃতদ্। 

স্ততং জটাযুন! যশ্চ মহাবিষ্ণুং নমাম্যহ্ম্॥ 

তেজসাপ্যায়িতা যস্ত জলস্তি জলনাদয়ঃ। 

প্রকাশতে স্বতন্ত্রো বস্তং জলস্তং নমাম্যহম্ ॥ 

সর্বতে! মুখতো হেন লীলয়া দর্শিতা রণে। 

রাক্ষসেশ্বরযোদ্ধানাং তং বন্দে সর্বতোমুখম্ | 

বৃভাবন্ত প্রপন্নানাং হিনস্তি চ তথা নৃযু। 

সিংছঃ সত্বেঘিবোকষ্্বং নৃসিংহং নমামাহহ্ 
ৰলাদ্বিত্যতি বাঁতার্ক-জলনেন্্রাঃ সমৃত্যবঃ | 

ভিয়ং ধিনোতি পাপানাং ভীষণং তং নমাম্যহম্ ॥ 

পরস্ত যোগ্যতাপেক্গা-রহিতো৷ নিত্যমঙ্গলম্ । 

দদাত্যেব নিজৌদীর্য্যাদ্য্তং তদ্রং নমাম্যহম্॥ 
ষে৷ মৃত্যুং নিজদাসানাং মারয়ত্যখিলেইদম্। 
সর্বাসিদধিগ্রদ্তঞচ মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥ 

বৎপাদপন্সপ্রণতো৷ ভবেদুতৃমপূরুষঃ | 

তমীশং সর্বদেবানাং নমনীয়ং নমাম্যহ্ম্॥ 
আত্মভাবং সমূতক্ষিপ্য দাস্তেনৈব রবুদহম্। 

_ ভজেইহং প্রত্যহং রামং সসীতং মহলক্ষণম্ | 

নিত্যং শ্রীরামভদ্রস্ত কিছ্বর! ফমকিদ্বরাঃ। 

শিবময্যো। দিশস্তন্ত সিদ্ধয়ন্তস্ত দাসিকাঃ ॥ 



৪০ স্তবরত্বমালা | 

ইদং হনুমতা প্রোক্তং মন্্রাজাত্বকং স্তবং। 
পঠেদস্ুদিনং যন্ত্র সরামে ভক্তিমান, ভবেৎ | 

ইতি হন্মৎকর্নে শ্রীরামন্ত্রস্তোত্রম্॥ 

স্মারারিস্ত্রোত্রম। 

পশুনাং পতিং পাপনাশং পরেশং, গজেন্স্য কৃত্তিং বসানং বরেণাম 

জটাজ.টমধ্য-স্ুরদ্গাঙ্গবারিং মহাদেবমেকং ম্মরামি শ্মরারিম্॥ 
মহেশং স্থরেশং সুরারাতিনাশং, বিভূং বিশ্বনাথং বিভৃত্যন্ততৃষম্। 

বিরূপাক্ষমিন্দর্কবহিত্রিনেত্রং, সদানন্দমীড়ে প্রভৃং পঞ্চবন্তুম্॥ 

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপষ্। 

ভবং ভাস্বরং ভন্মন! ভৃষিতাঙ্গং, ভবানীকলত্রং ভে পঞ্চবন্তুম্॥ 

শিবাকাস্ত শস্তো শশাঙ্াদ্ীমৌলে মহেশীন শূলিন, জটাজটধারিন,। 
ত্বমেকে। জগদ্যাপকে৷ বিশ্বরূপ, প্রসীদ গ্রসীদ প্রো পুর্ণরূপ ॥ 

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাগ্ঘং, নিরীহং নিরাকারমোস্কারবেহাম্ ॥ 

যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং, তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম 

ন ভূমির চাপো ন বহির্ন বাযুর্ন চাকাশমান্তে ন তক্জা ন নিদ্রা । 
ন গ্রীপ্সং ন শীতং ন দেশে! ন বেশো»ন যদ্যাস্তি মৃততিস্িমূর্তিং তমীডে 

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং, শিবং কেবলং ভামকং ভাসকানাম 

তুরীয়ং তমঃ পারমাগ্ঠস্তহীনং, প্রপদ্ে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্॥ 

নমস্তে নমন্তে বিভো বিশ্বমূর্তে, নমস্তে নমন্তে চিদাননদমূর্ডে । 

নমন্তে নমন্তে তপৌযোগগম্য, নমন্তে নমন্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ 

গ্রতো শূলপাণে বিভে! বিশ্বনাথ, মহাঁদেব শস্তো মহেশ ত্রিনেত্র। 

শিবাকান্ত শাস্ত ম্মরারে পুরারে, তদন্যো। বরেণ্যো ন মান্য! ন গণাঃ ॥ 

শস্তো মহেশ করুণাময় শূলপাঁণে, গৌরীগতে পশুপতে পণুপাশনাশি 

কাঁশীপতে করুণর়! জগদেতদেকত্ত্ং হংসি পাঁসি বিরধাসি মহেশ্বরোইগি 
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বা জগন্ভবতি দেব ভব স্মরারে, ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মু় বিশ্বনাথ । 

রব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ, লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন, | 

ইতি শ্রীমঙ্ছস্বাচার্ধ্য-বিরচিত-বেদসারাখ্য-ম্মরারিস্তোত্রম | 

বাণলিঙ্গত্তৌত্রম্। 

বাঁণলিঙ্গ মহাঁতাগ সংসারাৎ জ্রাহি মাং প্রভো। 

_ নমন্তে চোগ্ররূপা নমস্তেষব্যক্তযোনয়ে ॥ 

সংসারকারিণে তুভ্যং নমন্তে সুক্মরূপধৃক। 
গ্রমত্তায় মহেন্দায় কাঁলক্নপায় বৈ নমঃ ॥ 

দহনায় নমন্তভ্যং নমন্তে যোগকারিণে | 

ভোগিনাং ভোগকর্বে চ মোক্ষদাত্রে নমে| নমঃ ॥ 

নমঃ কামাঙ্গনাঁশায় নমঃ কল্মষহারিণে। 

নমে। বিশ্বপ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বস্ববূপিণে ॥ 

বাণস্য বরদাত্রে চ রাব্ণস্ত বধায় চ। 

রামন্তানুগ্রহার্থায় রাজ্যায় ভরতস্ চটি 

মুনীনাং যোগণীত্রে চ ব্াক্ষসানাং ক্ষয়ায় চ। 

নমন্তভ্যং নমন্তত্যং নমন্ভ্যং নমো নমঃ | 

এং দাহিকাশক্তিমুক্তায় মহামারধ-প্রিয়ায় চ ॥ 

ভক্ত-প্রিয়ায় সর্বায় বৈরিণাং নিগ্রহায় চ। 

পরিত্রাণায় যোগিনাং কৌলিকানাং শ্রিষায় চ। 

কুলাঞগ্গনানাং নাথা় কুলাচাররতায় চ॥ 

কুল-ভক্তায় যোগায় নমে। নারায়ণায় চ। 

মধুপানএমত্তায় যোগেশায় নমো! নমঃ ॥ 

কুলনিনদা-গ্রণাশায় কৌলিকানাং সুখায় চ। 

কুলযোগায় নিষ্ায শুদধায় পরমাত্বনে ॥ 
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গরমাত্ম-স্বরূপায় লিঙ্গমূলাত্মকায় চ। 

সর্কেশ্বরায় সর্বায় শিবায় নিগুণায় চ॥ 

ইত্যেতৎ পরমং গুহং বাণলিঙ্গন্ত শঙ্কর। 

যঃ পঠেৎ সাধকশ্রেষ্ঠো গাণপত্যং লতেত সঃ ॥ 

স্তবস্যাসযা প্রসাদেন যোগী যোগিত্বমাপুয়াৎ। 
রাজ্যার্থিনাং ভবেদ্রাজ্যং ভোগিনাং ভোগ এব চ॥ 

সাধুনাং সাধনং দেব! কৌলিকানাং কুলং ভবেং। 
যং যং কাময়তে মন্ত্রী তং তমাপ্পোতি লীলয়া ॥ 

বাণলিঙ্গগ্রসাদেন সর্বমাপ্পোতি নিশ্চিতম্। 

কিমন্ৎ কথয়ামীহ সর্বং জানাসি শঙ্কর | 

মৃহাভয়ে সমুৎ্পন্ধে রাঁজছ্বারে কুলেশ্বর | 

দেশাস্তর-ভয়প্রাপ্ডে দন্থ্য-চৌরাগিস্কুলে। 

গঠনাৎ স্ববরাজস্য ন ভয়ং লভতে কচি ॥ 

বাণলিঙ্গস্য মাহায্মযং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া । 

অস্য শ্রবণমাত্রেণ নরো মোক্ষমবাগায়াৎ॥ 

বাণলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগিনাং যোগ-সাধনে । 

কৌলিকানাং কুলাচারে পশূনাং বৈরিনিগ্রহে ॥ 
বেদজ্ঞানাং বেদপাঠে রোগিণাং রোগসংক্ষয়ে। 

যো যে নারাধয়েদেনং সর্বং তশ্রিক্ষলং ভবেং ॥ 

ইতি শ্রীযোগসারে সর্বাগমোত্বমে হরপার্কতী- 
সংবাদে বাণলিঙ্গস্তোত্রম্। 

উপ কনউইজইরডো 
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বটুকভৈরবস্তোত্রম, | 

৷ নমো বট্ুকভৈরবায়।-_কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ গ্ুকম্। 
শঙ্করং পরিপগ্রচ্ছ পার্বতী পরমেশ্বরম্ ॥ 

পার্ধত্যুবাচ।__ভগবন্ সর্বধন্্জ সর্বশান্ত্রাগমা দিতু। 

আপছ্দ্ধারণং মন্ত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥ 

সর্কেষাঞ্চের ভৃতানাং হিতার্থং বাঞ্চিতং ময়া। 

বিশেষতস্ত রাজ্ঞাং বৈ শাস্তিপুষ্টিগ্রনাধনম্। 

অন্গগ্যাসকরন্তাস-বীজন্যাসসমন্থিতম্। 

বন্তুমহ্সি দেবেশ মম হর্ষবিবদ্ধনম্॥ 

ভিগবাাচ 1 শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধারহেতুকম্। 

সর্বদুঃখপ্রশমনং সর্বশক্রনিবর্হণম্ ॥ 
অপন্মারা দিরোগাণাং জরাদীনাং বিশেষতঃ | 

নাশনং স্থৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে ॥ 

গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবন্ধনম্ ॥ 

শ্েহাদক্্যামি তে মন্ত্র সর্বসারমিমং প্রিয়ে ॥ 

সর্বকামার্থদং মন্তরং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্। 

আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ ॥ 

প্রণবং পূর্বমুচ্চার্্য দেবীপ্রণবমুদ্ধরেৎ। 

বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ॥ 

কুরুদবয়ং ততঃ পশ্চাদটুকায় পুনঃ ক্ষিগে। 
দেবীপ্রণবমুদ্ধত্য মন্তরোন্ধারমিমং প্রিয়ে ॥ 

মন্তরোন্ধারমিমং দেবি ত্রেলোক্যন্তাপি ছুললভম্। 
অপ্রকাস্তমিমং মন্ত্ং সর্বশক্তিসমদ্ধিতম্ ॥ 

স্মরণাদেব মন্তরন্ত ভূতপ্রেতপিশাটকাঃ। , 

বদ্রবস্তি ভয়ার্তা বৈ কালরুদ্রাদিব গ্রজা; 
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পঠেদা পাঠয়েদ্বাণি পূজযেদাপি পুস্তকম্। 

নাগ্রিচৌরভয়ং তশ্ত গ্রহরাজঙ্যন্তথা 
ন চ মারীডয়ং তস্য সর্ধন্র সথবান্ ভবেং। 

আযুরারোগ্যমৈষ্্্যং পুত্রপৌন্রাদিসম্পদঃ ॥ 
তবস্তি সততং তস্য পুস্তকদ্যাপি পুজনাৎ। 

শীপার্কত্যুবাচ।--য এষ ভৈরবে! নাম আপদুদ্বারকো মতঃ। 

বা চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ ॥ 

তস্য নামসহআণি অযূতান্ত্দানি চ॥ 

সারমুদ্ধত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ। 
শ্রভগবানুবাচ।_যস্ত সংকীর্ঘয়েদেতৎ সর্বদুষ্টনিবর্ণম্। 

সর্ধান্ কামানবাপ্পোতি মাধকঃ সিদ্ধিমেব চ॥ 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাম্মনঃ ॥ 
আগদুদ্বারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্। 

সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বাপদ্ধিনিবাকমূ। 

সর্বকা মার্থনং দেবি সাধকানাং স্থৃখাবহ্ম্। 

দেহীঙ্গন্যাসকঞ্ধেৰ পূর্ববং কুরধ্যাৎ সমাহিত; ॥ 

ভৈরবং মুষ্ধি, বিন্যদ্য ললাটে ভীমদর্শনম্। 

অক্োতৃ তাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষদর্শনমূ। 

ক্ষেত্রপং কর্ণযোর্শধ্যে ্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেং। 

কষত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্বাঘনাশনম্। 

ত্রিনেত্রমূর্ববোধিন্য্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম্। 

পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেং | 
এবং ন্যাসবিধিং কৃত তদনস্তরমুত্তমম্। 

নামাটশতকস্যাপি ছলোইস্টবাধতম্। 

বৃহদারণ্যকো নাম খষি্চ পরিকীত্তিতঃ | 
দেবত| কিতা! চেহ সর্ভিরটুকতৈরঘঃ | 
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তৈরবে! ভূতনাথন্ ভূতান্মা ভূততাবনঃ। 
্েত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেব্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রিয়ো বিরাট ॥ 
শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ। 

রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ পিদ্ধসেবিতঃ | 

করাল; কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ। 
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথ! পিঙ্গললোচনঃ ॥ 

শুলপাণি; খর্জাপাণিঃ কন্কালী ধৃ্লোচন:। 

অভীরুর্ভৈরবো ভীরুভূতপে! যোগিনীগ্রতিঃ ॥ 

ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ গ্রতিভাববান্। 

নাগহারে নাগকেশো ব্যোমকেশ: কগালহৎ ॥ 

কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ ॥ 

ত্রিলোচনোজ্জলন্নেত্রস্্রশিখী চ ত্রিলোকগাৎ ॥ 

রিবৃন্তনয়্নো ডিস্তঃ শান্ত; শান্তজনপ্রি়ঃ | 

বটুকে। বটুকেশশ্চ শট্রাঙ্গবরধারকঃ | 

ভূৃতাধ্যক্ষঃ পশ্তপতিতিক্ষুকঃ পরিচারকঃ। 

ূর্থো দিগম্বর; শৌরিহরিণঃ পাঙুলোচনঃ ॥ 
গ্রশাস্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করপ্রিয়বান্ধবঃ | 

অস্টমুন্তিনিধীশশ্চ জ্ঞানচ্ষত্তমোময়ঃ | 

অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্রযুক্ত; শশীশিখ;। 

ভূধরে ভূধরাধীশো ভূপতিভূধরাত্বকঃ ॥ 

কঙ্কালধারী মুন্তী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্। 

জ্স্তণো মোহন; স্তস্তী মারণঃ ক্ষোভণন্তথা । 

শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্য-দেহো। মুওবিভূষিতঃ। 

বলিভূগ্বলিভৃতাত্বা কামী কামপরাক্রমঃ | 

সর্বাপত্তীরকো ছৃর্থে ছুষ্টভূতনিষেবিতঃ। 

কাণঃ কলানিধিঃ কান্ত কামিনীবশকদ্শী ॥ 
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সর্বসিদ্ধিগ্রদো বৈগ্ঠঃ গ্রভবিঞণঃ প্রভাববান। 

অষ্টোত্বরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্বনঃ। 

ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্বকামদম্ ॥ 

ঘ ইদং গঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্। 
ন তগ্য ছুরিতং কিঞ্চিনন রোগেভ্যো উয়ং তথা। 

ন শক্রভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্পোতি মানব; কচিৎ। 

পাডকাঁনাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ | 

মারীভয়ে.রাজভয়ে তথ! চৌরাম্সিজে ভয়ে ॥ 
ওৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুংস্প্দর্শনে ॥ 

বন্ধনে চ মহাঘোবে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিত; 

সর্ধে প্রশমনং যাস্তি ভয়ান্তৈরবকীর্তনাৎ ॥ 
একাদশসহশৈস্ত পুরশ্চরণমুচ্যতে। 
্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্দেবি সম্বংসরমতক্্রিতঃ| 

স সিদধিং পরাপু়াদিষটাং ুল্লভামপি মানুষঃ | 

মগ্াসান্ ভূমিকামস্ত স জণ্ত! লভতে মহীম্। 

রাজ-শক্রবিনাশায় জপেন্সাসাষ্টকং পুনঃ ॥ 

রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চেব নাশয়ত্যেব শান্রবান্ | 
জপেন্মাসব্রয়ং রাত রাজানং বশমানয়েৎ॥ 

ধনার্থী চ সুভার্ধী চ দারার্থী যন্ত মানব: | 
পঠেচ্বারত্রয়ং ফত্বা বাঁরমেকং তথা নিশি ॥ 

ধনং পুতাংস্তথা দারান্ প্রাগুয়ারাত নংশয়ঃ। 

রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বন্ধোমুচ্যেত বন্ধনাৎ। 

ভীতে৷ ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়! | 

যান্ যান্ সমীহতে কামান্ ভাংস্তানাপ্পোতি নিশ্চিত 
অগ্রকান্ঠমিদং গুহং নন দেয়ং ষস্য কস্যচিৎ ॥. 

সুকুলীনায় শাস্তায় জে দস্তবর্জিতে। 



স্তবরত্রমালা। ৪৭ 

দ্যা স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ 

ধ্যানং বঙ্গ্যামি দেবস্য যথ! ধ্যাত্বা পঠেররঃ | 

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহআদিত্যবর্চসম্ ॥ 

অষ্টবাহুংত্রিনয়নং চতুর্বাহুং দ্বিবাহুকম্। 

তুজঙ্গমেখলং দেবমগ্রিবর্ণশিরোরুহম্ ॥ 

দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্। 

খ্াঙ্গমসিগাশঞ্চ শূলখৈৰ তথা পুনঃ | 
ডমরুঞ্চ কপালঞ বরদং ভূজগন্তথা | 

নীলহীমূতসন্কাশং নীলাঞ্গনচন়প্রভম্ ॥ 
দংগ্রীকরালবদনং নূপুরাঙ্গরমংকুলম্। 
আত্মবর্ণমমৌগেত-সারমেয়সমন্থিতম্ ॥ 

যাত্বা জপ নুসংহ্ষটঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্ু না) 

এতত শ্রত্ব। ততে! দেবী নামাষ্ শতমুত্বমস্॥ 

তৈরবায় প্রহষটাভৃৎ স্বয়ঞচেব মহেশ্বরী। 
গু করকবিতফৃপালঃ কুগুলী দওপাণি- 

স্তরুণতিমিব্রনীলব্যালযজ্ঞোপবীতিঃ | 

ক্রমসময়-সপর্ধ্যা বিল্নবিচ্ছেদহেতু- 

য়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিনঃ সাধকানাম্॥ 
ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে বটুকৈরবস্তবরাঃ | 

নবগ্রহ্স্তোত্রম্। 
শ্রীনবগ্রহেভ্যো নমঃ। 

জৰাফুন্ুম-সন্কাশং কাশ্ঠপেয়ং মহাঁদ্যুতিম্। 

ধ্বাস্তারিং সর্বপাপদ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥ 

দিব্য-শঙ্খ-তুষারাভং ক্ষীন্রোদীর্শব-সম্ভবম্। 

নমামি শশিনং ডক্ত্য| শস্তোমু কুটভূষণম্ ॥ 



ধরণীগর্ভ-সন্ভৃতং বিদ্যুৎ-পুষ্ত-সমগ্রভম্। 

কুমারং শক্রিহস্তঞ্চ লোহিতা্গং নমাম্যহম্. 
প্রিয়নু-কলিকা-্ামং রূপেণীপ্রতিমং বুধম্। 

সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ স্ৃতম্ ॥ 
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনক-সন্নিভম্। 

বন্দ্যভৃতং ভ্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥ 

হিমকুন্দ-মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং খুরুমূ। 

র্বশান্্প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥ 

নীলাঞ্জনচয়গ্রখ্যং রবিসৃম্থু মহাগ্রহম্। 

ছায়ায়া গর্ভপন্ৃতং বন্দে তক্ষ্য| শনৈশ্চরম্ ॥ 

অর্ধকায়ং মহাঘোরং চন্্রা্িত্য-বিমর্দকম্। 

সিংহিকায়াঃ সুতং বৌদ্রং তং রা প্রণমাম্যহম্। 
পলালধূম-মস্কাশং তারাগ্রহবিমর্দকম্। 

রৌদরং রুদাম্মকং জুরং তং কেতুং গ্রণমামাহম্। 

ব্যাসেনৌক্তমিদং স্তোত্রং ষঃ পঠেৎ গ্রযতঃ শুচি; 

দিব! বা যদি বা রাত শীস্তিস্তস্য ন সংশয়; | 
উশবর্্যমতুলধাপি চারোগ্যং পুষ্টিবর্ধনম্। 

নরনারীপ্রিয়ত্ঞ্চ নিত্যং তদ্যোপজায়তে ॥ 

তবক্ষকোইগ্ির্যমো বামুর্ষে চান্যে গ্রহপীড়কাঃ। 
তে সর্ব প্রশমং যাস্তি ব্যাসো য়ায় সংশয় ॥ 

ইতি শ্রীব্যাস-বিরচিতং নবগ্রহস্তোত্রম্। 

জ্ীশ্রীগণপতিস্তো ভ্রম. । 
থর্বং স্বলতন্ু গজ্ক্রেবদনং লম্বোদরং সুনারং, 

প্রস্যনন্মদগন্ধলুন্ধমধুপব্যালোলগণস্থলম্। 

দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিদূরশোভাকরং, 

বন্দে শৈলম্ৃতামুতং গণপতিং সিদ্ধিগ্রদং কামদম্ ॥ 



প্রীনবরত্মমালিকাস্তোত্রম্। 

[ণীং জিতশ্তকবাণীমলিকুলবেণীং ভবাঘুধি্রোণীম্। 

নিশুকশিশুপাণীং নৃতগীর্বধাণীং নমামি শর্ব্বাণীম্ ॥ ১ ॥ 

'বলয়দূলনীলাঙ্গীং কুবলয়রক্ষৈক-দীক্ষিতাপাঙ্গীম্। 

নাচনবিজিতকুরঙ্গীং মাতঙ্গীং নৌমি শশ্বরার্ধাঙ্গীম্॥ ২॥ 

মলাকমলজকান্তা-করসারসদত্তকান্তকরকমলাম্। 

'রযুগলবিধৃতকমলাং কমলাং বিমলাঙ্কচূড়শকলকলাম্॥ ৩ ॥ 

ন্দরহিমকরবদনাং কুন্দস্রদনাং মুকুন্দনিধিসদনাম্। 

'রুণৌজ্জীবিত-মদনাং স্ুরকুশলা যা স্থুরেহু ক্ৃতকদনাম্ ॥ $ | 

-চণাধরজিতবিষ্বাং জগদন্বাং গমনবিজিতকাদম্বাম্। 

লিতসুজনক্দন্বাং পৃথুলনিতম্বাং ভজে সহ্রম্বাম্ ॥ ৫ ॥ 

স্তিনজিতকুস্তাং কৃতপরিরস্তাং শিবেন গুহডিম্বাম্। 

রিতশুস্তনিশুষ্তাং নর্তিতরস্তাং পুরোহিবিগতদস্বাম্ ॥ ৬ || 

াগতজনতরণাং করুণাবরুণালয়ান্নবারণাম্। 

গময়দিব্যাভরণাং চরণান্তোজাতসেবকোদ্ধরণাম্ ॥ ৭ ॥ 

চজনরক্ষাদীক্ষাং রক্ষাং প্রত্যক্ষদেবতাধ্যক্ষাম্। 

হীকৃতত্্যযক্ষাং ক্ষপিতবিপক্ষাং স্থরেষু কৃতপক্ষাম্ ॥ ৮ ॥ 
ঠাং সুরবরমান্তাং হিমগিরিকন্তাং ব্রিলোকমূর্দন্তাম্। 

হিত বিহদ্র মবন্যাং বেদ্মি বিনা ত্বাং ন দেবতাং ত্বন্যাম্ ॥ ৯! 

চাং নবমণিমালাং গঠস্তি ভক্ত্যা যে পরাশক্তা-- 

বাং বদনে সদনে নৃত্যতি বাণী রমা চ পরম-মুদা ॥ ১০ || 

(তম 

শ্রীশিবমানসপুজাস্তোত্রমূ। 
ত্ৈঃ কল্পিতমাসনং হিমজলৈ; ্নানঞ দিব্যান্বরং, 

নানারত্রবিভূষিতং মূগমদামোদাঙ্কি তং চনানম্। 
৬টি 



জাতীচম্পকবিশ্বপত্ররচিতং পুষ্পঞ্চ ধূপং তথা 

দীপং দেব ! দয়ানিধে ! পশুপতে ! হৃৎকন্পিতং গৃহাতীম্ ॥ ১ 
নৌবর্ণে মণিখওরত্ররচিতে পাত্রে ধৃতং পায়সং 

ভক্ষ্যং পঞ্চবিধং পর্বোদধিযুতং রম্তাফলং পায়সমূ। 

শাকানামযুতং জলং রুদ্রিকরং কপুরখণ্ডোজ্জলং 

তান্ব লং মনসা ময়। বিরচিতং ভক্ত্যা প্রভে। ! স্বীকুক ॥ ২॥| 

ছত্রং চামরয়োধু'গং ব্জনকং চাদর্শকং নির্শীলং 
বীণাভেরিমৃদক্গকাহলকলা গীতঞ্চ নৃত্যং তথা । 

সাটঙ্গংপ্রণতিঃ স্ততি্বহুবিধা হোতৎ সমস্তং ময় 
সঙ্করেন সমপিত্বং তব বিভো ! পুজাং গৃহাণ প্রভো ! ॥ ৩ 
আম্মা ত্বং গিরিজা মতি সহচরাঁঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং 

পুভ। তে বিষয়োগভোগরচন। নিড্রী সমাধিস্থিতিং | 

সঞ্চার; পদয়োঃ গ্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি ঘর্বাগিরো 

ঘদ্বৎকম্্ম করোমি তন্বদখিলং শস্ঠো ! তবারাধনম্ ॥ ৪ ॥ 

ইত্যেবং হরপূজনং প্রতিদিনং যে! ঝ| ত্রিষন্ধ্যং পঠেং 

সেবাশ্রোকচুষ্য়ং প্রতিদিনং পূজা হরের্মানসী। 

সোহ্যং সৌখ্যমবাগু াদৃতিধরং সাক্ষান্ধরেদর্পনং 
ব্যাদস্তেন মহাবসানসময়ে কৈলামলোকং গতঃ ॥ ৫ || 

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কম্মুজং বা 

শ্রবণনয়নজং বাঁ মানমং বাপরাধং। 

বিহিতমবিহিতম্বা সর্বমেতৎ ক্মস্থ 

তয় জয় করুণান্ধে! শ্রীমহাদেব ! শস্তো ॥ ৬॥ 



জগন্নাথস্তো ত্রম্। 
্রীজগন্নাথায় নমঃ 

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতকরবো, 

মদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ | 
রমাশস্ুরদ্ধান্থরপতিগণেনাচ্চিতপদৌ, 
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটি, 

দুকুলং নেত্রান্তে সহটর-কটাক্ষং বিদধতে | 

সদা শ্রীমদ ন্দাবনবসভিলীলাপরিচয়ো, 
জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে। 

মহাস্তোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে, 

বন প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিনা। 

সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলম্্রসেবাবদরদো, 

জগন্নাথ; স্বামী নঙ্পনপথণামী ভবতু মে ॥ 

কপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরু চিরো, 

রমাবাণীরাম; শ্ফুরদমলপননেক্ষণমুখঃ | 

স্ুরেনদ্ৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগ্রণশিখাগীতচরিতো, 

জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 

বথারূটো গচ্ছন্ পথি মিলিতভৃদ্বেবপটলৈঃ, 

্তৃতিপ্রাহুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকণ্য সদয়ঃ। 

দয়াসিন্ুর্বনুং সকলজগতাং সিনুস্থতয়া, 

জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ 

পরত্রহ্ধাপীড়ঃ কুবলয়দলোবফুল্লনয়নো, 

নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোই্নস্তশিরসি। 
রসানন্দো রাঁধাসরসবপুরালিঙ্গনস্থখো, 

জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগ্ামী ভবতু মে। 
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ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং, 

ন যাচেহহং রম্যাং মকলজনকাস্যাং বরবধূম্। 

সদা কালে কালে গ্রমপতিন৷ গীতচরিতো! 

জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথগাঁমী ভবতু মে। 

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমমারং স্থুরপতে, 

হর ত্বং পাপাঁনাং বিততিমপরাং ষাদবপতে। 

অহো! দীননাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং, 

জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 

জগন্াথাষ্টকং পুণাং যঃ পঠেৎ প্রফতঃ শুচিঃ| 

সর্ধ-পাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণলোকং স গচ্ছতি ॥ 

ইতি চৈতন্যচন্্মুখ-পদ্মবিনির্গতিং শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্। 

যটা-স্তোতর। 
সং 

স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ট সর্বকামণ্ডভাবহম্। 

আক্তা প্রদঞ্চ সর্কেষাং গুঢ়ং বেদেযু নারদ ॥ 

্রিয়ত্রত উবাচি। . 

নমো দেব্যে মহাদেব্যে সিদ্ধ্যে শান্ত্যে নমো নমঃ। 
গুভায়ৈ দেবসেনায়ে যাষ্ঠ্যে দেব্যৈ নম! নমঃ ॥ 

বরদায়ৈ পুক্রদা়ৈ ধনদায়ৈ নমে৷ নমঃ 

সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষঠীদেব্যে নমো নমঃ। 

শক্তিবষ্টাংশরপাক্ষৈ সিদ্ধায় চ নমো নমঃ। 

মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যে যঠাদেব্যৈ নমো নমঃ | 
সারায় সারদা চ পারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ । 

বল্লাধিষঠাত়দেব্যে চ যঠাদেব্যৈ নমো! নমঃ 
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কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যে ফলদায়ৈ চ কর্মাণাম্। 
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তাঁনাং ষঠাদেব্যৈ নমো! নমঃ | 

পৃজ্যায়ৈ স্বন্দকান্তায়ৈ সর্কেরষাং সর্বকর্মনথ। 

দেবরক্ষণকারিণ্যে ষঠীদেব্যে নমো নমঃ ॥ 

শুদ্ধসত্স্বরূপায়ে বন্দিতাঁৈ নৃণাং সদা । 
হিংদাক্রোধবজ্জিতায়ৈ ষঠীদেব্যৈ নমো নমঃ | 

ধনং দেহি প্রিয়াং দেহি পুত্রং দেহি স্থুরেশ্বরি। 

ধর্মং দেহি যশো দেহি ষঠাদেব্যে নমো নমঃ 

দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি সুপুজিতে। 

কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষঠীদেব্যে নমো নমঃ। 

ইতি দেবী্চ মংস্তুয় লেভে পুত্র প্রিয়; । 

যশস্থিনঞ্চ বাজেন্জং ষটীদেবী-প্রসাদত; 
ব্টাস্তোত্রমিদং রন্ধন বঃ শৃণোতি চ বংসরমূ। 

অপুজো লভতে দু বরং সুচিরজীবিনম্ ॥ . 

বর্ষমেকঞ্চ বা ভক্ত মং্তত্যেদং শৃণোতি চ। 

সর্ধপাপ-বিনিন্মুক্তা মহীবন্ধা গ্রস্থয়তে ॥ 

বীরং পুত্রঞ্চ গুণিনং বিষ্যাবস্তং যশস্থিনম। 

ুচিরাযুন্স্তমেব যী-দেবী-প্রসাদতঃ। 
কাকবন্ধ্যা চ য1! নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ। 

বর্ষং শ্রত্বা লভেৎ পুক্রং ষীদেবী-প্রসাদতঃ ॥ 

রোগযুক্তে চ বালে চ পিতা! মাতা শৃণোতি চেৎ: 

মাসঞ্চ মুচ্যতে বাল; যটীদেবীপ্রমাদত? | 

ইতি শ্রীব্রঙ্গবৈবর্তে প্রককৃতিথণ্ডে ষঠী-স্তোত্রম্ 
(আও বাজাতে ওত 
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মনস।-স্তোত্রম্। 

শ্রীমনপাদেব্যৈ নমঃ । 

জরৎকারুর্জগদৃগৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী। 

বৈষ্ণবী নাগর্জগনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥ 

জর্ৎকারুপ্রিষান্তীক-মাতা। বিষহরেতি চ। 

মহাজ্ঞানযুত! চৈব সা দেবী বিশ্বপুজিত| 

দ্বাদশৈতানি নামানি পুজাকালে চ যঃ পঠেৎ। 

তন্ত নাগভকবং নাস্তি তন্ত বংশোদ্ধবন্ত চ ॥ 

নাগভীতে চ শয়নে নাগগ্রন্তে চ মন্দিরে। 

নাগক্ষতে মহাদুর্গে নাগবেষ্টিতবিগ্রহে॥ 
ইদং স্তোত্রং পঠিত তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ 

নিত্যং পঠেদ্যস্তং দৃষট] নাগ্বর্গঃ পলায়তে ॥ 

দশলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্বির্ভবেনথাম্। 
স্থোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্যস্ত স বিষং ভোক্ত,মীশ্বরঃ। 

নাগৌঘং ভূষণং কৃত্বা'স তবেন্নাগবাহনঃ | 

নাগামনে নাগতল্পো! মহাসিদ্ধো৷ ভবেন্নরঃ ॥ 

ইতি শ্রীত্রন্দবৈবর্তে মনসা-স্তোত্রম্। 
যাহারা এ 

সুরধ্য-স্তোত্রম,। 
শ্রীহ্্যায় নমঃ । 

হি উবাচ প্ববংস্ততর ততঃ শাস্বঃ ক্কশো ধমনিসম্ততঃ | 

রাজনলামসহস্রেণ সহত্াণুং দিবাকরম্ ॥ 

খিগ্তমানন্তধ তং দৃ্ সর্যযঃ কৃষ্ণাতুজং তদা। 

প্নে তু দর্শনং দা পুনর্বচনমত্ত্রবীৎ | 
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ীু্য উবাচি।--শাঁ শান্ব মহাবাহো শৃণু জান্ববতীন্ুত। 

অলং নামসহস্রেণ পঠন্বেমং স্তবং শুভম্ ॥ 

যানি নামানি গুহ্থানি পবিত্রাণি শুভানি চ। 

তানি তে কীর্তয়িস্যামি শ্রত্বা বসাবধারয় ॥ 

ও বিকর্তনো বিবস্বাংস্চ মার্তত্ডো ভাস্করো রবিঃ। 

লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান লোকচক্ষুগ্রহেশ্বরঃ ॥ 

লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশ; কর্তী হর্ভা তমিস্রহা 

তপনস্তাপনশ্চৈব শুটিঃ মপ্তাশ্ববাহনঃ | 
গভস্তিহস্তে। ব্রহ্মা চ সর্বদেব-নমস্তৃতঃ। 

একবিংশতিরিত্যেষঃ স্তব ইষ্টঃ সদা মম ॥ 

শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈৰ ধনবৃদ্ধি্ষশস্করঃ | 
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্িু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ 
য এতেন মহাবাহো দ্ধে সন্ধ্যেহস্তমনোদয়ে | 

স্তোতি মাং প্রণতো তূত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। 

কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসঞ্চেব ছুষ্কৃতম্। 
একজপ্যেন তৎ সর্ধং প্রণশ্ততি মমাগ্রতঃ ॥ 

এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপামনমেব চ ॥ 

বলিমনস্তোইপ্যমন্শ্চধূপমন্ত্স্তথৈব চ॥ 
অনরপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে। 

পুজিতোইয়ং মহামন্ত্ঃ সর্বব্যাধিহরঃ শুভঃ | 

এবমুক্ত| তু ভগবান, ভাস্করে৷ জগদীশ্বরঃ | 

আমন্ত্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ 

শান্বোইপি স্তবরাজেন স্বত্ব প্তাস্ববাহনম্। 

পৃতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাং স্তম্মাভ্োগাদ্বিমুক্তবান্॥ 

তি শ্রীশাস্বপুরাধে রোগাপনয়নে প্রী্্যব.-বিনির্গত-স্তবরাজঃ | 
এপ পাপ ০ আ হিজরি 
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রাখা-স্তোত্রম্। 

স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং প্রপঠেডক্তিপুর্বকম্। 
রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরম৷ চ পরাত্মনঃ ॥ 

রাসোভ্তবা কষ্ণকাস্তা কৃষ্ণবক্ষ-স্থলস্থিতা | 

কৃষ্কপ্রাণাধিদেবী চ মহাবিষুপ্রস্থরূপি 

সর্বথা বিষুমায়! চ সত্যা নিত্য! সনাতনী ॥ 

স্বরূপা পরমা নির্লিধা নিগুণা পর!। 
বৃন্দাবনেশ! বিজয়! ষমুনাতট-বাসিনী ॥ 

গোলোকবাসিনী গোপী গোপীশা গোপমাতৃকা | 

সানন্দা পরমানন্দা ননদননদন-কামিনী ॥ 

বুষভানুসত। শান্ত! কাস্ত। পুর্ণতমস্ত চ। 

কাম্য৷ কলাবতীকন্তা তীর্থপৃতা সতী শুতা ॥ 

সপ্তত্রিংশচ্চ নামানি বেদোক্তানি শুভানি চ। 

সারভূতানি পুণ্যাণি সর্বনামস্থ নারদ ॥ 

যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুদ্ধো ঘিফুভক্তো জিতেন্দ্িয়ঃ 

ইহ বৈ নিশ্চলাং লক্ষমীং লব্ধ! যাঁতি হরেঃ পদমূ। 

হরিতক্তিং হরেরাস্তং লততে নাত্র সংশয়ঃ। 
ক্ত্যা লক্ষজপেনৈব স্তো্রসিদ্ধি 9ভরবেদ্ঞ্রবম্ ॥ 

স্তোত্রম্মরণমাত্রেণ জীবনুক্তো ভবেন্নরঃ | 

পদে পদেহশ্বমেধস্ত লভতে নিশ্চিতং ফলম্ ॥ 

কোটিজনমার্জিতাৎ পাপাদ্ ব্ক্মহত্যাশতাঁদপি | 
স্তোজন্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয় ॥ 

মৃতবংস! কাকবন্ধ্যা মহাবন্ধ্যা প্রস্থয়তে । 

শৃণোতি বর্ষমেকং যা! শুদ্ধ দিগ্ধান্নভোজিনী। 
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শৃণোতি মাঁসমেকং যঃ সর্বাভীষ্টং লভেন্নরঃ| 

সামবেদোক্ত-স্োত্রঞ্চ প্রোবাঁচি কমলোস্তবঃ ॥ 

ইতি ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রীরাধিকাস্তোত্রম্। 

গোপাল-স্তোত্রমূ। 

শিনারদ |-_নবীননীরদশ্তামং নীলেন্দীবরলোচনমূ। 

বন্ববীনন্দনং বনে কৃষ্ণগোপালরূপিণম্ ॥ 

স্কুরর্দলোদদ্ধ-নীলকুঞ্চিতমৃদ্ধজম্। 

কদশ্বকুস্ুমোদ্দ্ব-বনমালাবিভূষিতম্ ॥ 

গণ্ডমওলসংসর্মি-চলৎকাঞ্চনকুণ্লমূ। 

সথলমুক্তাফলোদার-হারগ্ঠোতিতবক্ষদম্ ॥ 

হেমাঙ্গদতুলাকোটি-কিরীটোজ্জলবিগ্রহম্। 
মন্দমারতসংক্ষোভ-বন্সিতান্বরসঞ্চয়ম্ ॥ 

রুচিরৌস্টপুটন্তন্ত-বংশিমধুরনিস্বনৈঃ | 

লদদেগাপালিকাঁচেতো৷ মোহয়ন্তং মুহুমুছঃ। 

বল্লবীবদনাস্তোজ-মধুপানমধুব্রতম্। 
ক্ষোতযন্তং মনস্তাসাং সন্গেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ 
যৌবনোত্তিন্নদেহাভিঃ সংসক্তাতি: পরম্পরষ। 
বিচিত্রহারভূষাভিগোপনারীভিরাবৃতম্। 

গ্রতিন্নাঞ্তনকালিন্দী-জলকেলিকলোৎস্থুকম্। 

যোধযন্তং কচিদেগাপান্ ব্যাহরস্তং গবাং গণম্॥ 

কালিন্দীজলসংসগি-শীতলানিলসেবিতম্। 

কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে কচিৎ ॥ 

বত্র-ভৃধর-সংলগ্ন-রত্বাসন-পরিগ্রহম্। 

কল্পপাদপমধাস্-হেমমওপিকাগতম্॥ 
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বসন্ত-কুন্মামোদ-স্থরতীকৃতদিমকুখে |. 

গোবদ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোংসৃকম্। 
সব্যহ্বততন্তস্ত-গিক্লিবর্য্যাতপত্রকম্। 

খ্ডতাখগুলোনুক্ত-মুক্তাসারঘনাঘনম্ || 

বেণুবাগ্ঘমহোল্লাস-কৃতহস্কারনিস্বনৈঃ | 

সবংসৈরত্মুখৈঃ শশ্বদ্গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্ ॥ 

কষ্ণমেবান্থুগায়তিস্তচ্চেষ্টাবশবৰ্তিভিঃ | 

দওপাশোগ্ঠতকরৈর্গোপালৈরপশোভিতম্ ॥ 
নারদা্যৈমুনিশেষ্ঠের্বেদবেদাঙগপারগৈঃ। 
প্রীতিনততিপ্ী়া বাচা স্ত.য়মানং পরাৎপরম্॥  * 
ব এবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ। 
্রিসন্ধ্ং তন্ত তুষ্টোইসৌ দদাতি বরমীগ্নিতম্ ॥ 

রাজবল্লভতামেতি ভবে সর্বজনপ্রিয়;। 

অচলাং শ্রিয়মাপ্পোতি স বাগী জায়তে গ্ষবম্ ॥ 

ইতি গৌতসীয়ে শ্রীগোপাল-স্তোত্রম্। 
০ 

শীতলাস্তোত্রমূ । 

ও নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম। 

মার্জনীকলসোপেতীং সুর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥ 

সন উবাট।- ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং গুঁভম্। 
বন্তুমর্থসাশেষেণ বিক্ফোটিকভয়াপহ্ম্। 

ঈশ্বর উবাচ।-_বন্দেহহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটকভয়াপহাম্ 

যামাসাগ্ঘ মিবর্তেত বিক্ফোটকভয়ং মহৎ ॥ 

শীতলে শীতলে ত্রাহি যো ব্রয়াদ্দাহপীড়িতঃ | 

বিক্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্তুতি | 
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শীতলে জরদ্থস্য পৃতিগন্ধগতসা চ। 
গ্রণষ্টচক্ষষঃ পুং্থামানুর্জীবনৌষধম্॥ . 
শীতলে তন্ুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি ছুস্তযজান্। 

রিস্ফোটকবিশীর্ঘানাং ত্বমেকামূতবরিণী ॥ 
গলগওগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃথাম্। " 

ত্বনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যাস্তি সংক্ষয়ম্। 

ন মন্ত্রো নৌঘধং তদ্য পাপরোগ্য বিদ্যাতে। 
ত্বমেকা শীতলে ত্রান্রী নান্যাং পশ্ঠামি দেবতাম্ ॥ 

মুণালতন্তসদৃশীং নাভিহন্ধ্যসংস্থিতাম্। 

যন্তাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি তস্য মৃত্যুর্নজায়তে ॥ 

যস্ত্ীমুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা ষংপূজয়েন্নরহ | 

বিক্ফোটকত্য়ং ঘোর: গৃহে তস্য ন জায়তে ॥ 

অষ্টকং শীতলাদেব্যা ন দেয়ং ষস্য কস্যচিং। 

দাতবাং হি সদা তশ্মৈ তক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ ॥ 

ইতি স্বনপুরাণে শীতলাস্তোত্রম্॥ 

চি আকাদডশরারজনীি 

অপরাজিতা-স্তোত্রমূ। 

 শুদ্বক্ষটিক-সম্কাশাং চন্ত্রকোটি-নুশীতলাম্। 

অতয়-বরদহস্তাং শুকুবস্্ৈরলস্কতাম্॥ 
নানাভরণসংযুক্তাং চক্রবাঁকৈশ্চ বেষ্টিতাস্। 

এরং ধ্যায়েং সমাসীনো য এতামপরাজিতাম্ ॥ 

অপরাজিতা-্ত্স্য নারদ (বেদব্যাস) খষি-রনুুপ্ছন্দ শ্রীঅগর 
জতা দেবতা! লক্ষ্মী বীঁজং ভূবনেশ্বরীশক্তির্মম সর্বভীষ্টসিদ্ধার্থং জ! 

বিনিয়োগং 
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মার্কতডেয় উবাচ।-_শৃণুধবং মুনয়ঃ সর্ব সর্ববকা মার্থসিদ্ধিদাম্। 
অসিদ্ধদাধিনীং দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাম্ ॥ 

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমোহম্তনস্তায় সহঅশীর্ধায় ক্ষীরো- 

দীর্ণবশীয়িনে। শেষভোগপর্য্যঙ্কায় গরুড়বাহনায় অজায় অজিতায় 

অমিতায় অপরাঞ্জিতায় পীতবাসসে বাস্ুদেব-সন্বর্যণ-গ্রদ্য্নানিরুদ্ধ- 

হয়গ্রীব-মহাবরাহ-নরসিংহ--বামন-ত্রিবিক্রম-রাম--রাম-রাম-মংস্ত--কৃরণ 
বরপ্রদ নমোহস্ত্ তে স্বাহা। ও নমোহস্ত তে সুর-দৈত্য-দীনব-নাগ- 

গন্বর্ব--যক্ষ-বাক্ষদ--ভূত-প্রেত--পিশাচ-কুম্মাগ-সিদ্ধ-যোগিনী-ডাকিণী- 

সবন-পুরোগান্ গ্রহ-নক্ষত্রদোষাঁন গ্রহাংশ্চান্যান্ হন হন দহ দহ পচ 

পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিচুরণয় বিচুর্ণয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় শঙ্ঘেন চক্রেণ 

বজ্রেণ শূলেন গদয়া মুষলেন হলেন দামোদর তম্মীকুর কুরু স্বাহা। 
শ' সহশ্রবাহো সহ্ত্র-প্রহরণাফুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত 

অজিত অমিত আমত অপরাজিত অপ্রতিহত সহস্রনেত্রোজ্জলো- 

জ্জল গ্রজল প্রজ্ঞল বিরূপ বিশ্ববূপ বহরূপ মধুস্দন মহাবরাহাঠাত 

নৃসিংহ মহাপুকষ পুরুযোত্তম বৈকুঠ নারায়ণ পন্মনাভ গোবিন্দ অনি- 

রুদ্ধ দামোদর স্বমীকেশ কেশব বামন সর্বাস্থরোত্সাদন সর্বভৃত- 

ভয়ঙ্কর সর্বশক্রপ্রদমন সর্বমন্ত্র-প্রতঞ্জন সর্বরোগ-প্রণাশন সর্বনাগ- 

প্রমর্দন সর্বদেবমহেশ্বর সর্ধবন্ধ-বিমোক্ষণ সর্ধাহিত-প্রমর্দীন সর্ক- 

হিংঅপ্রদমন সর্বজরপ্রণাশন সর্ধগ্রহ-নিবারণ সর্বপাঁপ-প্রমর্দিন সর্ব 

দঃস্বপ্রনাশন জনার্দন নমোইস্ত তে স্বাহাঁ। য ইমামপরাজিতাং 

পরমবৈষ্ণবীং পঠতি বিগ্যাং স্মরতি সিদ্ধাং মহাবিগ্ভাং জপতি পঠতি 
শৃণোতি ম্মারয়তি ধারয়তি কীর্তয়তি বাচয়তি বা গৃহীত্বা হস্তে পথি 

গচ্ছতি বা ভক্ত্যা লিখিত্বা গৃহে স্থাপয়তি বা তস্য নাগি-বাযু-বভ্বো- 

পলাইশনি-ভয়ং ন বর্ষভয়ং ন শক্রভয়ং ন সৌরভরং ন সর্পভয়ং ন 

শ্বাপদভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন রাজভয়ং বা ভবেং। ন তস্য বাত্যান্ধ 

কার-্রী--রাঁজকুল--বিযোপবিষ--গরদদহন--বশীকরণ-বিদ্বেষণ-উচ্চাটন 



স্তবরত্রমালা;। ৬১ 

বধ-বন্ধনভয়ং বা ভবেৎ। এতিন্ত্হদাহতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপূজিতৈঃ । 
তর্যথ!। ও নমস্তেস্ত অভয়ে অনঘে অজিতে অমিতে অপরে 

মপরাজিতে পঠতি দিদ্ধে (বিগ্কে ) স্মরতি সিদ্ধে মহাঁবিদ্যে একা- 

নংশে উমে ধ্রবে অরুন্ধতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদদি মান- 

স্কোকে সরম্বতি ধমনি ধামনি রমণি রামণি ধরণি ধারিণি সৌদা" 
মিনি অদিতি দিতি বিনতে গৌরি গান্ধারি শবরি কিরাতিনি 
মাতঙ্গি কৃষে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্গবাদিনি কালি কপালিনি 

রুরালিনি করালনেত্রে ভীমনাদিনি বিকরালনেত্রে সগ্ভোপচয়করি 

মাত; সর্ধযাচনবরদে শুভদে অর্থদে সাধিনি অপমৃত্যুং নাশয় নাশ 

পাপং হর হর জলগতং স্থলগতং অন্তরীক্ষগতং মাং রক্ষ রক্ষ সর্ব" 

₹ৃত-সর্ধোপদ্রবেত্যঃ স্বাহ।। যন্তাঃ প্রণগ্ততে পুষ্পং গর্ভে বা 
পততে যদদি। ম্রিয়ন্তে বালক যন্যাঃ কাক্বন্ধ্যা চ যা ভবেৎ। তূর্জপত্রে 

তিমাং বিদ্ভাং লিখিত্বা। ধারয়েৎ সদা । এভির্দোধৈর্ন লিপ্যেত 

গুভগা পুতিণী ভবেৎ। ভূর্জপত্রে কুস্কুমেন লিখিত্বা ধারয়েভু যঃ। 

রূণে রাজকুলে দাতে সংগ্রামে রিপুসংকুলে। অগ্সিচৌরভয়ে ঘোরে 

নিত্যং তস্য জয়ো ভবেৎ। শঙ্ত্রঞ্চ বারয়ত্যেষাং সমরে কাগুধারিণী। 

গুন-শূলাক্ষি-রোগাণাং ক্ষিপ্রং নাশয়তে ব্যথাম। শিরোরোগ- 

আরাণাঞ্চ নাশিনীং সব্ধদেহিনাম। তদ্যথা--একাহিক-ছ্যাহিক- 
ব্রাহিক--চাতুষ্বিক-মা সিক-দ্বৈমাসিক-ত্রেমা সিক-চাতুর্মীসিক-যাণ্মানিক- 

মৌইর্তিক__বাতিক-পৈত্তিক-শ্লৈম্মিক-সান্লিপাতিক-আমজর--সততজর- 
বিষমজর-গ্রহনক্ষত্রদোষান্ গ্রহাংশ্চান্তান। ও হর হর কালি সর 

পর গৌরি ধম ধম বিদ্যে আলে মালে তালে গন্ধে (বন্ধে) পচ 

গচ বিদ্যে মথ মথ বিদ্যে নাশয় নাশয় পাপং হর হর দুঃস্বপ্ন 

বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিদ্রবিনীশিনি রজনি সন্ধ্যে দুন্গূভিনাদে মান- 

স্তাকে মানসবেগে শঙ্ঘিনি চক্রিণি বজিণি গদিনি শুলিনি অপ- 

ডু-বিনশিনি বিশ্বেখবরি প্রাবিড়ি দ্রাবিড়ি কেশবদয়িতে পণ্ডপতি- 

০ 



৬২ সতবরতমালা। 

সহিতে দুঃখছুরন্তে দুন্দুতিনাদিনি ভীমমর্দিনি দমনি দামিনি শবৰি 

কিরাতিনি মাতঙ্গিনি মাহেশ্বরি ইন্্রাণি ব্রহ্ধাণি বারাহি মাহেন্ি 

কৌমারি চি চামুণে নমোহস্ত তে। ও' ই] হী হাঁ হৈ. ইং 

তুর তুরু স্বাহা। যে মাং দ্বিষস্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তান 

সর্ধান্ হন হন দম দম পচ পচ মাদয় মর্দয় তাঁপয় তাপয় শোর 
শোধ উৎদাদয় উৎসাদর় ত্রহ্মাণি মাহেশ্বরি বারাহি কৌমারি 
বৈনায়কি এন্ত্রি আগ্বেযি চঙ্ডি চামুণ্ডে বারুগি বায়ব্যে সর্ববকীম- 

ফলগ্রাদে রক্ষ রক্ষ প্রচণ্ডবিদ্ে ইন্দ্রোপেন্্রতগিনি জয়ে বিজযে 

শান্তি-পুষ্টিতুষ্টি-কীত্তিবিবর্ধিনি কামাঙ্ুশে কামদুঘে সর্ব্বকামবব. 

গ্াদে সর্বভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা। ও" তরী হী' হ* তত: 
ও মাকর্ধিণি আবেশিনি জালামালিনি রমণি রামণি ধমনি ধামনি 

তপনি তাপনি মদৌন্নাদিনি সংশোধিণি মহাকাল নীলপতাবে 

মহারাত্রি মহাথৌরি মহামায়ে মহাশ্রিয়ে মহাঁচান্ত্রি মহাশৌৰি 
মহামযুরি আদিত্যরশ্মি জাবি যমঘণ্টে। ও আং কিলিকি' 
চিন্তামণি স্থ্রভি সুরোধপন্ধে সর্বকামছ্বঘে যথাভিলফিতং কাষ 

তান দিদ্ধতু স্বাহা। ও অদিতে স্বাহা, ও অপরাজিতে স্বাহা, 

তু; স্বাহা, ও তুবঃ স্বাহা, ও স্বঃ স্বাহা, ও' তৃতূবিঃ স্বঃ স্বা্। 

ও যত এবাগতং পাপং তাত্রৈব গ্রতিগচ্ছতু স্বাহী। ও' বলে ব 

সহাবলে অসিদ্ধসাধিনি স্বাহী ॥ 

ইতি ঝিুধর্মোত্তরে ত্রৈলোক্য-বিজয়া-অপরাজিতী-স্তোত্রম্ ॥ 

আদিত্যহদয-স্তোত্রযূ। 

ও" নারায়ণায় মমঃ। ওঁ নমঃ শ্রীস্যায়। 

শতানীক উবাচ।--কথমাদিত্যমূদ্যন্তমুপতিষ্জেদ্দিজোত্বম। 

এতন্বে ক্রহি বিগ্রেন্্র গ্রপদ্যে শরণং তব ॥ 
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নুমন্তরুবাচ।-_ইদমেৰ পুরা পৃষ্টং শঙচক্রগদাধরম্। 
প্রণম্য, শিরসা দেবমর্জুনেন মহাত্না ॥ 

কুরুক্ষেত্রে মহারাজ নিবৃত্তে ভারতে রণে। 

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত পাঁথশ্চৈবাব্রবীদিদম্॥ 
অর্জুন উবাচ।- ভ্রানঞ্ সর্বশান্্াণাং গুহাদ্গুহৃতরং পরমূ। 

ময়া কৃষ্ণ পরিজ্ঞাতং জ্ঞাতব্যং সচরাচরমূ ॥ 

ুধ্যতক্তিময়ং স্টাসং বক্তমর্থদি মাধব। 

ভক্ত্যা পৃচ্ছামি দেবেশ কথয়স্ব গ্রসাদতঃ ॥ 

নারাণ সুবশরেষঠ পৃচ্ছামি ত্বাং মহৌজসম্। 
কথমাদিত্যমুদান্তমুপ তিষ্ঠেৎ সনাতনম্ ॥ 

_স্যাতক্তিং করিষ্যামি কথ সু প্রপূজয়েং। 
ভদছং শ্রোতুমিচ্ছামি তৃতপ্রসাদেন মাধব ॥ 

হীভগবান্ুবাচ।--শক্রাদিদৈবতৈঃ সর্বৈঃ পৃষ্টেন কথিতং ময়া। 
বক্ষ্েহহ্মকবিন্যাসং শৃণু পাওব যন্্রতঃ | 

অন্নাকং যৎ সা পৃষ্টমেকচিত্বে! ভবার্জুন। 

তদ্হং সংগ্রবক্ষ্যামি আদিমধ্যাবসানিকম্॥ 

সাধু পার্থ মহাবাহো| বুদ্ধিমানসি পাণব। 

ষন্যাং পুচ্ছস্থ্যপস্থানং তৎ পবিভ্রং বিভাবমোঃ ॥ 

সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যং সর্বপাপ-বিনাশনম্। 

সর্ধরোগ-প্রশমনমাযুর্বদ্ধনমুত্তমম্ ॥ 

অমিত্রদমনং পার্থ সংগ্রামে জয়বর্ধনম্। 

বদ্ধনং ধনপুত্রাণামা দিত্যহদয়ং শৃণু। 

যচ্ছ-ত সর্বপাপেড্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। 

রিষু লোকেষু বিখ্যাতং নিঃশ্রের়দকরং পরম্ | 

দেবদেবং নমন্তৃত্য প্রাতরুখায় চার্জুন। 

বিশ্বান্য নেবরূপাণি নত্ন্তি স্মরণাদগি ॥ 



৬৪ স্তবরত্বমালা। 

তম্মাৎ সর্ব-প্রযত্রেন হুরধ্যমারাধয়েৎ সদা। 

আদিত্যহ্ৃদয়ং নিত্যং জপ্যং তচ্ছএু পাওব॥ 

তস্য ব্যাধিভয়ং নাঁস্তি ভূতানাং তয়মেৰ হু ॥ 

অদ্য শ্রীআদিত্য্ায়ন্তোত্রস্য শ্রীকৃষ্খধিরমূঈপ, ছন্দ; শ্রনধা- 

নারায়ণে। দেবত। হরিতহয়রথং দিবাঁকরং ঘণিরিতি বীজং। শু নমে। 

ভগবতে জিতবৈশ্বানর জাতবেদাঃ শক্তিরাদিত্যঃ কীলকং সর্বপাপ- 

শায়-সর্ধসিদ্ধার্থ জপে বিনিয়োগঃ। 

ও'। অর্কস্ত মুর্ধি বিন্যস্য রবিঞ্চেব ললাটকে | 

বিন্যসেন্নেত্রয়ৌঃ হুরধ্যং কর্ণয়োস্চ দিবাকরম্। 

নাসিকায়াং ন্যসেন্ীনু মে বৈ তাস্করং ন্যসেৎ। 
পর্জযন্যমোষ্ঠরোশ্চৈব তীক্ষং জিহ্বাস্তরে ন্যসেং ॥ 

সবব্ণরেতসং কণ্ঠে স্বন্ধয়োস্তীগ্রতেজসম্। 
বাহ্যোস্ত পুধণকৈব মিত্রং বৈ পৃষ্ঠতো ন্যমেৎ॥ 
বরুণং দক্ষিণে হস্তে তৃষ্টারং বামতঃ করে। 
কুক্ষাবুষ্ণকরঃ পাতু হদরং পাতু ভাম্গুমান্ ॥ 

উদরে তু যমং বিদ্যাদাদিত্যং নাতিমণ্ডলে। 

কট্যান্ত বিন্যসেন্বংসং রুদরমূর্বোস্ত বিন্যসেৎ ॥ 

জান্বোস্ত গোপতিং ন্যদ্য সবিতারন্ত জজ্ঘয়োঃ। 

দিবাকরং গুল্ফয়োস্ত বিবস্বত্তধ পাদয়ো; ॥ 

বাহতস্ত তমোধ্বংদং তগমভ্যন্তরে স্তাসেৎ। 

সর্বাঙ্গেযু সহআংশুং দিগ্িদিক্ষৃতয়ং ন্যসেৎ ॥ 
এষ আদিতারিন্তাসে৷ দেবানামগি দুর্ন তঃ। 

ইমং ভক্ত্যা ন্যসেদ্যস্ত সূ যাঁতি পরমং পদম্ ॥ 

কামক্রোধকৃতাৎ পাপানুচ্যতে নাত্র সংশয়, । 

ূ্পাদপি ভঙ়ং নাস্তি সংগ্রামেযুগবিষপি |... 



স্তবরত্বমালা । ৬৫ 

বিপুসঙ্কটকালেষু তথ! চৌরসমাগমে। 
ব্রিসন্ধ্যং বৈ জগেন্লাসং মহাপাতক-নাশনম্ ॥ 
বিক্ফোটক-সমুৎপন্নং তীত্রঙ্বরসমুস্তবম্। 

শিরোরোগং মেত্ররোগং সর্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥ 

কুষ্ঠটব্যাধিং তথা দদ্ররোগাংশ্চ বিবিধাংস্তথা। 

জপতস্তস্য নশ্ন্তি ভক্ত্যা শবণু তদর্জুন ॥ 

আদিত্যো মন্্সংযুক্ত আদিত্যো ভূবনেশ্বরঃ | 

আদিত্যমর্চরেদ্ত্দ্মা আদিত্যমর্ঠয়েচ্ছিবঃ ॥ 

যদীদিত্যগতং তেজো৷ মম তেজস্তদর্জুন। 

আদিত্যং ষে প্রপশ্যন্তি মাং পশ্যন্তি ন সংশয়ঃ। 

তিসন্ধ্যমর্চয়েত হুরধ্যং ম্মরেন্ক্ত্যা তু যো নরঃ । 

ন স পশ্ততি দারিদ্যং জনাজন্যনি চার্জুন ॥ 

এতত্তে কিতং পার্থ আদিত্যহদয়ং ময়! 

যচ্ স্ব মুচ্যতে পাঁপৈঃ হূর্যলোকঞ্চ গচ্ছতি | 

ও" নমে' ভগবতে আদিত্যায়। 

আদিত্যঃ সবিতা সুর্ধ্য; খগঃ পৃ! গভন্তিমান্॥ 

স্বর্ণ; ক্ষটিকো তানুঃ পৰিত্রো বিশ্বভাবনঃ। 

হিরণ্যগর্ভস্তিশিব্রাস্তপনো ভাম্করো রবিঃ ॥ . 

মার্ভ্ডো গোপতিঃ শ্রীমান্কুতজম্চ প্রতাপবান্ 

তমিস্রহা ভগো হংসো! নাসত্যশ্চ তমোনুদঃ | 

গুদ্ধো বিরোচনঃ কেশী সহস্তাংশুরমহাপ্রভূঃ। 

বিবস্বান্ পুষা ৃ ত্যুশ্চ মিহিরো জমদগ্সিজিৎ 

ঘম্ধরশ্মিঃ পতঙ্গশ্চ শরণ্যোইমিত্রহা তপঃ। 

ুর্বিজ্ে্গতিঃ শুরন্তেজোরা শির্মহাষশীঃ ॥ 

শৃশ্চি্রাঙ্গদে যৌম্যো হব্যকব্-প্রণার়কঃ। 

অংশুমাহুত্ধমো দেব খগযজুঃদাম এব চ॥ 



৬৬ স্তবরত্বমালা । 

হরিদসথঃ কর্মাসাক্ষী সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্। 
অগ্রিগর্ভোহদিতেঃ প্রঃ শত্তুস্তিমিরনাশনঃ ॥ 

পুষা বিশবস্তরো মিতরঃ জবি সপ্রাদীপকঃ। 
প্রতাপী মণ্ডলী ভাস্বান্ তপনঃ সর্বতাপনঃ 7 

কৃতবিশ্বে! মহাত্তেজাঃ সর্ববত্ধময়োস্তবঃ |. 

অক্ষরশ্চ ক্ষরশ্ঠৈব প্রভাকর-দিবাকরৌ ॥ 

চন্ন্ত্রাজদঃ সৌম্যো হব্যকব্যফলপ্রদঃ 
অঙ্গারকে! মহাঙ্গারে৷ রক্তান্নশ্চাঙ্গ বন্ধন? ॥ 

শুদধঃ শুদ্াসনে। বৃদ্িবুদ্ধীত্া বুদ্ধিবদ্ধনঃ। 

বৃহতানুবৃ হাসো বৃহদ্ধাম| বৃহস্পতিঃ ॥ 

শুরুণ্চ শুরুরেতশ্চ গুকলাঙ্গঃ শুরুভৃষণঃ | 

শক্তিষান্ শক্তিরপন্ধং শনৈর্চ্ছতি সর্বদা | 

ুর্বিজ্ঞেয়গতিঃ শুরস্তেজোরাশির্হাতপাঃ। 

অনাদিরাদিরূপত্বমাদিত্যো দিকৃপতির্ধমঃ | 

তান্থুমান ভানুরপত্তং সবরতানুদীপ্রিতানুমান্। 

ধূমকেতুর্মহাকেতুঃ সর্বকেতরনতমঃ ॥ 

লোকপ্রকাশকশ্মৈব লোকচন্ষুর্মহেশ্বরঃ | 

তপনঃ পাবনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ | 

তিমিরাপহরঃ শ্তুঃ শ্রেষ্ঠো মার্ভৃণড এব চ। 

নমঃ পূর্বায় গিরয়ে পশ্চিমায় নমো নমঃ | 

নমো নমঃ সহত্রাংশো আদিত্যায় নমো নমঃ । 

নমঃ পদ্মপ্রবোধায় নমন্তে দ্বাাশাতানে | 

নমে! বিশ্বগ্রবোধায় নমো ভ্রাজিষুজিষবে | 

জ্যোতিযে চ নমন্তভযং জ্ঞানার্কায় নমো নমঃ ॥ 

প্রদীপ্তায় গ্রগল্ভায় যুগান্তায় নমো নম: । 

নমন্তে হোতৃরূপায় পৃথিবীপতয়ে নমঃ ॥ 



সবরত্রমালা । ৬৭ 

নমঃ গুকার বযটুকার সর্বর্যজ্ঞো নমোহম্ত তে। 

খণেদাদিযজূর্বেদ সামবেদ নমোহস্ত তে ॥ 

নমো হাটকবর্ণায় ভাস্করায় নমো! নমঃ। 

জয়ায় জয়ভদ্রায় হরিদশ্খায় তে নমঃ ॥ 

দিব্যায় দিব্যরূপায় গ্রহাণাং পতয়ে নমঃ। 

নমস্তে শুচয়ে তুত্যং কুলনাথাত্মনে নমঃ ॥ 

নমন্তে কল্পনাথায় নমন্তে জগদীক্ষণে। 

ত্বং জ্যোতিস্ত্ং মহদ্বরঙ্গা ত্বং বিষুন্বং প্রজাপতি; | 

ত্বমেব রুড্রো কুদ্রাত্থা বাযুরগ্রিম্বমেৰ হি। 

যোঙ্নানাং সহত্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বেচ যোজনে ॥ 

একেন নিমিষার্ধেন ক্রমমাণো নমোইগ্ব তে। 

নবতিধোজনানাঞ্চ সহম্রাণি চ সপ্তৃতিঃ ॥ 

যাবদ্ঘটিকমাত্রেণ তাবচ্চলতি তাস্করঃ | 

অগ্রতন্ত নমস্তভ্যং পৃষ্ঠতশ্চ নমো৷ নমঃ ॥ 

গাশ্বতস্ত নমন্তভ্যং নমস্তে সর্ব সর্বগঃ | 

নমঃ স্থরারিহ্জধ চ সোমস্র্য্যাগিচক্ষুষে ॥ 

নমো বেদাস্তবেস্ঠায় সর্বযজ্ঞ নমো নমঃ | 

অরুণো মাঘমাসে তু সৃষ্ধযো বৈ ফাল্তুনে তথা ॥ 
চৈত্রে মাসি চ বেদাঙ্গো বৈশাখে তপনঃ স্বৃতঃ। 

জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্র আফাঢ়ে তপতে রবিঃ। 

গভক্তিঃ শরাবণে মাদি যমো ভাদ্রপদে তথা। 

ঈষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্তিকে চ দিবাকর; ॥ 

মার্গশীর্যে তপেন্মিত্ঃ পৌষে বিষুঃ সনাতনঃ। 
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্ঠপেয়াঃ প্রকীর্ডিতাঃ ॥ 
উগ্ররূপ৷ মহাত্মানস্তপত্তে বিশ্বরূপিণঃ | 
একধা দশধা চৈব শতধা চ সহমধা ॥ 



স্তবরত্বমালা | 

তপন্তি বিশ্বরূপেণ সংহরস্তি স্থজন্তি চ। 

স্জ্যতে ব্রঙ্গরূপেণ বিষ্ুব্ূপেণ পাল্যতে ॥ 

হ্বয়তে রুদ্ররূপেণ ত্রয়ীমূর্তিদিবাকরঃ। 

এষ বিষুঃ শিবশ্চৈব ব্রহ্মা চৈব প্রজাপতি ॥ 

মহেশ্বরশ্চ কালশ্চ যমো বরুণ এব চ। 

নক্গত্রগ্রহরূপাঁণামধিপো| বিশ্বতাঁপনঃ ॥ 

বায়ুরগলির্ধনাধ্যক্ষে! খতুকর্তা স্বয়ং বিভূঃ। 

এষ দেবো হি দেবাঁনীং সর্ধমাপ্যায়তে জগৎ ॥ 

বিশ্বকর্তা হি ভূতানাং সংহর্তা রক্ষকত্তথা। 

এষ লোকান্ুলোকম্চ মপ্তদ্বীপ-নাগরঃ ॥ 

এ পাতাল-সপ্তস্থো৷ দৈত্য-দানব-রক্ষসঃ | 

এষ ধাতা বিধাতা! চ বীজং ক্ষেত্রং পরা গতি; ॥ 

এষ এব প্রজা নিত্যং সংবর্ধীয়তি রশ্মিভিঃ। 

এষ যঙ্তঃ স্বধা স্বাহা হর; শ্রীশ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥ 

সর্বদেবাআকো দেবঃ সুক্ষো ব্যক্তঃ সনাতনঃ | 

ঈশ্বরঃ সর্বভৃতানাং পরমে্ী গ্রজাপতিঃ ॥ 

কালাত্মা সর্বভৃতাস্মা দেবাস্মা সর্বতোমুখঃ। 
জন্মমৃত্যুজরাব্যা ধি'সংসারভয়নাশমঃ ॥ 

দারিদ্র-ব্যসনধ্বংসী শ্রীমান্ পাতু দিবাকরঃ। 
বিকর্তনে। বিবস্বাংস্চ মার্ডত্ো ভাস্করো রবি; ॥ 

লোকপ্রকাশক: শ্রীমান লোকচক্ষুগ্রহেশ্বরঃ। 
লোকসান্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্ভা তমিশ্রহা ॥ 

তপনস্তাপনশ্চৈব শুটিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ। 

গভন্তিহ্তে। ত্রহ্মণ্যঃ সর্ধবদেবনমন্তৃতঃ ॥ 

ইত্যেতৈর্নামভিঃ প্রাজ্ঞ আদিত্যং স্তৌতি মানব; | 
প্রাতরুণায় কৌন্তেয় তন্ত রোগভয়ং কুতঃ| 



স্তবরত্বমাল!। 

গাতকানুচ্যতে পার্থ ব্যাধিভ্যশ্চ ন সংশয়; 

একমন্ধযং দ্বিগন্ধযং বা সর্ধপাঁপৈঃ প্রমুচাতে ॥ 
্রিসন্ধ্যং জপমানস্ত পপ্তেৎ চ পরমং পদম্। 

দহ কুরুতে পাপং তদ্রা্ৌ প্রতিমুচ্যতে ॥ 

দড্রম্ফোটবকুষ্ঠাদি-মগুলানি বিচর্চিকা | 

ফেচান্যে দুষ্টরোগাশ্চ জরাতীসারকাদয়ঃ ॥ 

জপমাত্রেণ নন্তস্তি জীবেৎ স শরদাং শতম্। 

সংবৎসরেণ মরণং তদা তন্ত ঞ্রবং ভবেৎ ॥ 

অনীর্ষাং পশ্ততি ছায়াঙ্গহোরাত্রং ধনগ্জয়। 

ধন্তিদং পঠতে ভক্ত্যা বারে ভানোর্মহা বন: ॥ 

প্রাতঃ্নানকৃতে পার্থ একাগ্রকৃতমানসঃ। 

ুবর্ণচ্ষুর্ভবতি ন চা্বন্,পজায়তে ॥ 

ংসাঞ্চ ধনসম্পন্নং জার়তে চারুজঃ সদা । 

পুত্রবানপি সম্পন্নো জায়তে চীরৃৰিগ্রহঃ ॥ . 
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং স্ধ্যনামবিভূষিতস্। 

্রত্বা চ নিখল্ং পার্থ সর্কপীপৈ প্রমুচ্যতে ॥ 
অতঃ পরতরং নান্তি সিদ্ধিকামশ্ত তারত। 

এতজ্জপস্থ কৌন্তেয় যেন শ্রেযস্বমাগ্নাসি ॥ 

আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং ষঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ। 

ভ্রণহী মুচ্যতে পাপৈঃ কৃতক্ক! গৌস্স এব চ॥ 
য ইদং শুণুযান্িত্যং জপেদ্বাপি সমাহিতঃ। 

সর্বপাণ্ঠিবিমুক্তাত্মা সুরযযলোৌকে মহীয়তে ॥ 

অপুত্রো লভতে পু্রং কুজন্মা জন্ম চাুয়াৎ। 

কুরোগী মুচ্যতে রোগৈর্ভক্ত্যা যঃ পঠতে সদা ॥ 
স্তাদিত্যদিনে পার্থ নাভিমাত্রজলে স্থিত । 
উদয়াচলমারডং ভান্করং এগতঃ স্থিতম্। 



স্তবরত্ুমাল! ৷ 

পঠতে মানবো ভক্তযা শূণুয়াদ্বাপি ভক্তিতঃ | 

পদ যাঁতি পরমং স্থানং যত্র দেধো দিবাকর ॥ 

অমিত্রদমনীং পীড়াং যদ] রত সমাচরেৎ। 

উত্রা গ্রতিকৃতিং কৃ্ধ্যাচ্ছত্রোশ্চরণপাঁংশুনা ॥ 

আক্রম্য বামপাদেন আদিত্যহ্ৃদয়ং জপেৎ। 

ও হিমালী শ্বাহ! হিমালীঢং স্বাহা ও' অনিলীঢং স্বাহা | 

ত্রিভিস্ত রোগী ভবতি জ্বী ভবতি সপ্ততিঃ | 

দশভিদিবসৈঃ পার্থ রাক্ষমন্তনুমাবিশেৎ ॥ 

প্লাক্ষসেনাভিভূতম্ত বিকারান্ শৃধু পাগুব। 

শীয়তে নৃত্ঠতে নথ আস্ফোটয়তি ধাঁবতি ॥ 

শিবারুতঞ্চ কুরুতে হসতে ত্রচ্দতে পুনঃ ॥ 
এবং সংপীড্যমানঃ স্যাদ্যদ্যপি স্যান্মহেশ্বরঃ | 

কিং পুনর্মানষঃ কশ্চিৎ শৌচাচার-বিবর্জিতঃ | 
গীড়িতস্য ন সন্দেহো জরো৷ ভবতি দারুণঠ ॥ 
যদা চানুগ্রহং তস্য কর্তমিচ্ছেত শুভস্করঃ 

তদা সলিলমাদায় জপেনন্ত্রম্যিং বুধ; ॥ 

ও নমে৷ ভগবতে তশ্মৈ আদিত্যায় নমে! নম; । 

জয়ায় জয়ভদ্রায় হরিদশ্বায় তে নম; ॥ 

দিব্যায় দিব্যরূপায় গ্রহাণাং পতয়ে নমঃ | 

স্নাপয়েত্তেন মন্ত্রেণ শুভং ভবতি নান্যথা ॥ 

অন্যথা চ ভবেৎ দৌষে নগ্ঠতে নাত্র সংশয়; ॥ 

্তুতিস্তে নিথিলা প্রোক্ত! পুজাঞ্চেব নিবোধ মে। 
উপলিপ্য শুচৌ দেশে নিয়তো। বাগ যতঃ শুচিঃ ॥ 

বৃত্তং বা চতুরত্রং বা মগ্ডলং গোময়েন তু। 

অষ্টপত্রং লিখেৎ পন্মং লিপ্রে গোময়মণ্ডলে ॥ 

পুর্ববপত্রে লিেৎ সৃরযামাগ্নেষ্যাং চ রবিং ন্যসেৎ॥ 
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যাম্যাঞ্ৈৈৰ বিবন্বস্তং নৈথত্যান্ত ভগং ন্যসেৎ। 
বারুণে বরুণং বিদ্যাদ্ ব্যায়ব্যাং মিপ্রমেব চ॥ 

আদিত্যমুত্তরে পত্রে এশান্তাং বিধুমেব চ। 

মধ্যে তু তাঙ্করং বিদ্যাৎ ক্রমেণৈব সমর্চয়েখ। 

তা হক্মা জয়! ভদ্রা বিভৃততিবিমলা তথা ॥ 

অঘোরা.নিছ্যুতা চেতি মধ্যে শ্রী সর্ববতোমুখী ।. 

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধিকামদ্য ভারত ॥ 

মহাতেজঃ সমুদ্যন্তং প্রণমেচ্চ কৃতার্তলিঃ | 

নকেশরাণি পদ্মানি করবীরাণি চার্জুন ॥ 

তিলতগুঁলসংযুক্ত-কুশগন্ধোদকাঁনি চ। 

রক্তচন্দনমিশ্রীণি কৃত্ব! বৈ তাত্রভাজনে ॥ 

ধৃত্বা শিরসি তৎ পাত্রং জানুভ্যাং ধরণীং গতঃ | 

মন্ত্রপূতং গুড়াকেশ অধ্যং দদাদ্গভন্তয়ে ॥ 

ও' কিলি কিলি ক কঃ সর্বার্থসাধনায় এহি এহি স্থাহা। 
ও তং তং হুং হুং কুর্ধ্যায় নম; স্বাহা। 

ও হংনঃ লোকায় স্থ্যমূর্তযে স্বাহা। 

৪ দিশি দিশি তপনং মহোগ্রতাপং, জলিত-হুতীশন-দীপ্ঘ-তেজসম্ । 

তিথি-করণ-মুহূর্ত-কালচক্রং, দিবস-করং শরণমুপৈমি শ্রীসূধ্যম্। 

এহিহ্র্য মহআাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। 

অন্ুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহণার্ঘ্যং দিবাধর ॥ 

১ নমোহ্ত হুর্যায় সহতত্তানবে, নমোহস্ত বৈশ্বানর-জাতবেদসে । 

(যব চাধ্যং প্রতিগৃহ্ন দেব! দেবাধিদেবায় নমো নমস্তে | 

ও নমো ভগবতে তুভ্যং নমন্তে জাতব্দেমে । 

দত্বমর্ধ্যং ময়া ডানে ত্বং গৃহ্াণ নমোধস্ত তে ॥ 

আদিত্যঞ্চ শিরং বিদ্যাৎ শিবমাদিত্যরূপিণম্। 

উভয়োরত্তরং নাস্তি আদিতম্ক শিবস্য চু 
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এতদিচ্ছাম্যহং কর্তং পুরুযোবৈ দিবাকরে। 

উদয়ে রহ্মরূপন্ত মধ্যাহে তু মহেশ্বরঃ ॥ 

অন্তমনে স্বয়ং বিষুন্তযীমূর্তিদিবাকরঃ | 
ওঁ নমে!। ভগবতে কৃর্্যায় জিতবৈশ্বীনরায় চ ॥ 

মম টাধ্য ং গৃহাণ ত্বং দেবদেব নমোহস্ত তে। 

হিমদ্রায় তমোদ্লায় রক্ষোগ্বায় নমো! নমঃ ॥ 

কৃত্্রায় দেবায় তশ্ৈ সুরধ্যাত্মনে নমঃ ॥ 

হরিতহয়রথং দিবাকর, কনকময়ামুজরেগু-পিগ্ীরম্। 

প্রতিদিনমুদয়ে নবং নবং, শরণমুপৈমি হিরণ্যরেতসম্॥ 

ন তত্র ব্যাল! বাঁধস্তে ব্যাধিত্যোহপি তয়ং ন হি। 

ন নাগেভ্যো ভয়কৈব ন চ তৃতভয়ং কচিৎ | -- 

অগ্নি-শক্র-ভয়ং নান্তি গাধিবেভ্যো তয়ং ন হি। 

দুর্গতিং তরতে ঘোরাং পুক্রাংশ্চ লভতে গশুন্ ॥ 

সি্ধিকীমো লভেৎ দিদ্ধিং কন্যাকামন্তর কন্যকাঙ্্। - 

এতৎ পঠতি কৌন্তেয ভুক্কিযুক্কেন চেতস। | 

অশ্বমেধসহতঅন্ত বাজপেয়শতন্য চ। 

কন্ঠাকোটিগহজন্ত দত্তসা ফলমাপু যা ॥ 

ইদমাদিত্যহদয়্ং যোহ্বীতে সততং নরঃ| 

সর্ধপাপবিশুদ্ধাত্ন। সথধ্যলোকে মহীয়তে ॥ 

নান্ত্যাদিত্যমমো দেবে নাস্ত্যাদিত্যদমা গতিঃ। 

গ্রত্যাক্ষো তগবান্ বিফুর্ষেন সর্বং প্রতিষ্টিতম্-॥ 

গরাং শতসহঅস্য মম্যগ দত্তস্ত যৎ ফলম্। 

তৎ ফলং লভতে নূনং শাস্তাত্মা স্তোতি যো রবিম্ ॥ 
যোইধীতে হ্র্ধ্যহথদয়ং সকলং সফলং ভবেং। 

অষ্টীনাং তাক্গণানাঁঞ্চ লিখিত্বা রঃ সময়ে ॥ 

বরন্দলোকে খধীগাঞ্চ জায়তে"মান্ুধোহপি বা: 
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জাতিম্মরত্বমাপ্সোতি শুদ্ধাযা নাত্র সংশয়ঃ | 

অজায় লোকক্রয়পাবনায়, ভূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায় ॥ 

শূ্ধ্যায় সর্ববপ্রলয়ঙ্করায়, নমে৷ মহাকারুণিকোত্মীয়। 

বিবস্থতে জ্ঞানভৃতান্তরাত্নে, জগৎগ্রদীপায় জগদ্ধিতৈষিণে। 

বয়নতাব দীপ্তসহত্রচক্ষুষে, স্রোত্তমায়ামিততে জে নম্ঃ ॥ 

বক্ষঃসুরৈর্বৈ গরিসেবিতায়, হিরণ্যগর্ভায় হিরগায়ায়। 
সহাঘ্মুনে মোক্ষপ্রদায় তৃভ্যং নমোহস্ত তে বাঁদরকারণায় ॥ 

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগতগ্রহ্থতি-স্থিতিনাশহেতবে। 

অযীময়ায় ত্িখুণাত্বধারিণে, বিরিঞ্চিনারায়ণশক্করাত্মনে ॥ 

যাস্তোদয়ে চেহ জগৎ প্রবুধ্যতে, প্রবর্ততে চাখিলকর্মসিদ্ধয়ে । 

বন্গেক্ব-নারায়ণ-রুদ্রবন্দিতঃ, ন নঃ সদা ষচ্ছতু মন্গলং রবিঃ ॥ 

নমোইস্ত কুধ্যায় সহঅরশ্ময়ে, সহস্রশাখান্বিত-সন্তবাত্নে । 

সহত্যোগোত্তব-ভূঁতভাবিনে, সহত্রসংখ্যাযুগধারিণে নমঃ | 

যন্মুগুলং দীর্তিকরং বিশালং, রত্ুপ্রতং তীত্রমনাদিরূপিণম্। 

দারিদ্য-দুঃখ-ক্ষয-কারিণঞ্চ, পুনাতু মাং তৎ সবিতূর্বরেণ্যম। 

বন্গুলং দেবগণৈঃ স্পুজিতং বিপ্রস্তং ভাববিমুক্তিকোবিদম্। 

তং দেবদেবং প্রণমামি কুর্ধ্যং পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ 

ষন্মগুলং জ্ঞানময়ং পবিত্রং, ত্রিলোকপৃণ্যং ত্রিগুণাতাকপম্। 

সমন্ততেজোময়দিব্যূপং, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ 

ঘ্মগুলং মূঢ়ুমতিপ্রবোধনং, ধন্মস্ত বৃদ্ধিং কুরুতে জনানাম্। 

ঘত সর্বপাপক্গয়কারণঞ্চ, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণাম্॥ 

যন্সগুলং ব্যাধি-বিনাশ-দক্ষং, যদৃগ্যজুঃ-সামন্ু সংপ্রগীতম্। 

প্রকাশিতং যেন চ ভূতু্ঃ স্বঃ, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণাম্ 

ন্মগুলং বেদবিদে! বদস্তি, ষন্মর্ত্যদেবানুরসিন্ধযক্ষাঃ | 

দযোগিনো। ষোগধুতাশ্চ সিদ্ধাঃ, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ 

ন্মগুলং সর্ধজনৈঃ গ্রপুজিতং, জ্যোতিশ্চ হুরয্যাদিহ মর্ত্যলোকে। 

ন 
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বং কাঁলকেয়াদিমনাঁদিরূপং পুনাতু মাং তঁৎ সবিতুর্বরেধ্যম্। 
বন্ম লং বিষুক্তুম্ুথাখাং, যক্ষরং পাপহরং জনানাম্। 

ষং কল্পকর্ক্ষয়কারণঞ্চ, পুনাতু মাং তৎ লবিতূর্বরেণ্যম্॥ 

ধন্ম গলং বিশ্বস্থজং প্রসিদ্ধমুৎপত্তি-রক্ষা-প্রলক্েংপ্রগল্তম্ । 

বস্মিন জগৎ সংহরতেইখিলঞ্চ, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণাম্ 
সুনসগুলং সর্বগতন্ত বিষ্ঠোরাত্মগ্রদং তচ্চ বিশুদ্ধিতত্বম্। 

সপ্মাং শুকৈর্যোগরতৈঃ প্রসিদ্ধং, পুনাতু মাং তৎ সবিতূর্বরেণ্যম | 

ন্মএলং ব্রহ্মবিদে! বদস্তি, গায়স্তি যচ্চারণ-সিদ্বসঙ্ঘাঃ | 

যন্মন্থিণো মন্্বিদঃ ম্বরত্তি, পুনাতু মাং তথ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ 

ন্মগলং গ্রাগুদিতং শ্মরস্তি, সুরাস্থর! বিপ্রগণা মুনীন্্াঃ। 

ষদগামেধাদিমখৈর্যজন্তি, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণাষ্ ॥ 

বন্যা লং ব্রক্মবিদোপগীতং, যদ্যোগিনাং যোগপথান্ুগম্যম্। 

ত" দেবদেবং প্রণমামি ্যং, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥ 

ধোয়ঃ সদা সবিতৃমগ্ডলমধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসনসবিবিষ্ট; | 
কেয়রবান্ কনককুগুলবান্ ক্রীটা হারী হিরণয়বপুর্ধ তশঙচক্র; । 
এতত্তু যঃ গঠতি কেবলমেব মুক্তো নারায়ণন্ত চরণাবভিবন্ধ্য বন্দা 

পাঠেন তেন পরমেন সনাতনন্ত,স্থানং জরামরণবঞ্জিতমেতি বিষে? 

ষং শঙখচক্রং রবিমগ্ডলস্থং, কুশেশয়ং কান্তমনত্তমচ্যুতম্। 

তজামি বৃদ্ধা তপনীয়মূর্তিত স্থরোত্তমং চিত্রবিভূষণৌজ্জলম্ । 

এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা খযয়শ্চ তপোধনা?। 

কীর্য়ন্তি স্বশ্রেষ্টং দেবং নারায়ণং রবিম্॥ 

বেদ-বেদাঙ্গ-শারীরং দিব্যদীপ্তিকরং পরম্। 

রক্ষো৭্বং রক্তবর্ণঞ রক্তীক্ষং হরিদাকৃতিম্॥ 

অন্তথ! শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম। 

তশ্মাৎ করুণভাবেন রক্ষ রক্ষ দিবাকর ॥ 

এক্চক্ররথো যদ্য দিব্যঃ কনকভৃষিতঃ। 
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স মে তবতু সুপ্রীতঃ পন্হস্তো দিবাকরঃ | 

পন্মাসনঃ পন্মকরঃ পন্মগর্ভসম্যুতিঃ। 

সপ্তাশ্বরথসংস্থশ্চ দ্বিতূজঃ পাতু মাং রবিঃ ॥ 

আদিত্যং 'প্রথমং নাম দ্বিতীয়ঞ্চ দিবাকরম্। 

তৃতীয়ং ভাস্করং প্রোক্তগত্থ্ণ প্রভাকরম্ 

পঞ্চমন্ত সহশ্রাংশুং ষষ্টখৈব ত্রিলোচনম্। 

সপ্তমং হরিদ্চ অষ্টমন্ত অহঃগতিম্॥। 

নবমং দিনকৃৎ প্রোক্তং দশমং দ্বাদশাত্মকম্। 

একাদশং তরযীমৃত্তিং দ্বাদশং স্ধ্যমেব চ। 
দ্রাদশাঁদিডানামানি প্রাতঃকালে পঠেনরঃ ॥ 

নর্বপাপবিমুক্তাত্মা ছুঃনবপ্্ধ বিনস্ঠতি। 

দত্রকুষ্ঠহরঞৈব দায়িদ্যং হরতে ফ্রবমূ। 
সর্বসিদধি প্রণব সর্বকী মপ্রবর্দানম্॥ 
ধঃ পঠেৎ প্রাতরুখায় ভক্ত্যা নিত্যমতন্্রিতঃ। 

সৌথ্যমাধুন্তথারোগ্যং লভতে মোক্ষমেব চ॥ 
আদিত্যন্ত নমস্কারং যে কুর্বস্তি দিনে দিনে | 

জন্মান্তরসহশ্রেধু ন তে দারিত্যমাপরযুঃ | 

উদয়গিরিমুপেতং তাস্করং পন্মহস্তং, 
নিখিলতুবননেত্রং রত্ররত্বোপমেয়ম্। 
তিমিরকরিমৃগেন্্ং বোঁধকং পদ্মিনীনাং, 

স্থরবরমভিবনো সুন্দরং বিশ্বদীপম্॥ 

তি শ্রীভবিষ্যোত্তরপুরাণে শ্রীরুষ্ঙ্জুন-সংবাদে আদিত্য- 

হৃদয়ং নাম স্তোত্রম্॥ 

গর 
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শ্রীগণেশ-স্তোত্রম. 

্রবিষু$রুবাচ।__ঈশ স্বাং স্তোতুমিঙ্ছামি ত্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। 
নিরূপিতুমশক্তোহহং মন্ুরূপমনূহকম্ | 

প্রবরং সর্ধদেবানাং সিন্ধানাং যোগিনাং গুরুম্। 

সর্বস্বরূপং সর্বেশং জ্ঞানরাশিস্বরূপিণম্ ॥ 

অব্যক্তমক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্। 

বাযুতুল্যাতিনিলিপ্রং চাক্ষতং সর্ববসাক্ষিণম্ ॥ 
সংসারার্ণবপারে চ মায়াপোতে সুদুক্লভম্। 
কর্ণধারস্বরূপঞ্চ ভক্তান্তগ্রহকারকম্ ॥ 

বরং বরেণ্য বরদং বরদানামপী্বরমূ। 

সিদ্ধং সিদিস্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদং সিদ্ধিসাধনম্ ॥ 

ধ্যানাতিরিক্তং ধ্যেয়ঞচ ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধার্মিক ॥ 

ধর্স্বরূপং ধর্মজ্ঞং ধন্মাধন্্রফলপ্রদম্ ॥ 

বীজং সংসারবৃক্ষাণামন্ুরঞ্চ তদা শ্রয়ম। 

স্্ীপুংনপুংসকানাঞ্চ রূপমেতদতীন্দরিয়ম্ ॥ 
সব্বাগ্মগ্রপুজ্যঞ্চ সর্বপূজাং গুণার্ণবমূ। 

স্বচ্ছয়া সগুণং ব্র্গ নিগুণঞ্চাপি স্বেচ্ছয়া! ॥ 

সমং প্রকৃতিরূপঞ্চ প্রাক্কতং গ্রকৃতেঃ পরমূ। 

ত্বাং স্তোতুমক্ষমোইনস্তঃ সহত্ববদনেন চ ॥ 

নক্ষমঃ পঞ্চবন্তৃশ্চ ন ক্ষমশ্ততুরাননঃ। 
সরস্বতী ন শক্তা চন শক্তোইহং তব স্ততৌ | 
ন শক্তাশ্চ চতুর্কেদা; কে বা তে বেদবাদিনঃ । 

ইত্যেবং স্তবনং কৃত! স্থুরেশং সুয়সংসদি ॥ 
সু রেশশ্চ সুবৈঃ সার্দং বিররাম বমাপৃতিঃ 

ইদং বিষ্ুকৃতং স্তোত্রং গণেশত্ত ট ষঃ গঠেং॥ 
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সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাতে তক্তিযুক্ত; সমাহিতঃ। 

তদ্িন্বং নিত্বং কুরুতে বিদ্বেশঃ সততং মুনে॥ 

বদ্ধতে সর্ধবকল্যাণং কল্যাণজনকঃ সদা'। 

যাত্রাকালে গঠিত তু যো! যাতি ভক্তিপূর্বকম্ ॥ 

তস্ত সর্বাভীষ্টসিদ্ধি্বত্যেব ন সংশয়ঃ 

তেন দৃষ্ঞ্ দু'ন্বপ্রং সুস্বপ্নমুপজীয়তে ॥ 

কদাপি ন তবেত্বস্ত গ্রহপীড়া! চ দারুণা। 
ভবেদ্িনাশং শক্রণাং বন্ধুনাঞ্চ বিবদ্ধনম্ ॥ 

শশ্বদ্বিঘ্রবিনাশশ্চ শশ্বৎ সম্পদ্িবদ্ধনম্। 

স্থির তবেদগ্হে লক্জীঃ পুন্রপৌন্রবিবদ্ধিনী | 

স্কৈর্বর্্যমিহ প্রাপ্য অস্তে বিষ্ুপদং তবেৎ 
ফলথ্চাপি চ তীর্থানাং যজ্ঞানাং যদ্তবেৎ ফ্বম্ ॥ 

মহতাং সর্ধদানানাং শ্রীগণেশপ্রসাদতঃ | 

ইতি শ্রীত্রঙ্ষবৈবর্তপুরাণে গণেশখণ্ডে বিষ্ুকৃতং গণেশ-স্তোত্রম্। 

অগ্নিস্ত্োত্রম্। 
নারদ উবাচি।-_ভগবন্ দেবদেবেশ শরণাগতবৎসল। 

স্তবরাজং বদ ব্রহ্মন্ দিদ্ধিদং জাতবেদসঃ ॥ 

বান্ধোবাচ।-_ শৃণু নারদ বক্ষ্যামি ধনধান্ঠসমৃদ্ধিদম্। 

অষ্টোততরশতং নায়াং বহেঃ গ্রীতিবিবদ্ধনম্। 

ষদবাপ্য দরিদ্রোহপি ভবেভুবি পুরন্দরঃ। 

সারভূতং পরং গুহং ন দেয়ং যস্ত কম্তচিৎ ॥ 

ও অগ্নিবিভাবনুর্কহিহ্ব্যতোক্তা। ধনতীয়ঃ। 

বৈশ্বীনরো জাতবেদাশ্চিত্রপুর্মেষবাহনঃ | 

লোহিতাক্ষো! হরিৎ-শুস্রহব্যকব্যপ্রবর্তকঃ। 

মর্বদেবমুখঃ স্বর্ণরেতাঃ শক্তিধর; শুচি$। 
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সপ্তজিহবঃ পরস্তেজা জালামীলী জটাধরঃ1 

অলনঃ পাবকঃ পাতা দহনঃ কৃষ্ণবাঁবান্। 

শিখী হুতাশঃ সর্বাত্মা বৃহতান্থঃ প্রতাপবান্। 
অমলঃ সর্বদেবাত্মা বাচ্চিম্মাংস্চ তনূনপাৎ। 
কশান্গঃ কণিলো রক্তকেশে। দেবাগ্রগে বস্থুঃ 

ধনগ্রদো ধৃমকেতুরন্তর্যামী মহাবলঃ ॥ 
সবাশ্রয়াশ: পবিত্রাত্থ! পৃতাত্ম! বিশ্বতোমুখ;। 

রোহিতাস্বো ৰায়ুমখ৷ তেজঃপুরিতবিগ্রহঃ ॥ 

বীতিহোত্রে! জলন্নেত্রঃ শিবনেত্রকৃতালয়ঃ | 

শিবভক্তাহতিজটিলস্তেজসাত্মানুশুক্ষণিঃ ॥ 

স্বাহাপতিঃ করালাক্ষঃ শরণাগতবৎসলঃ। 

কপীটযোনির্ডগবান্ জবারুস্থমসন্গিভঃ | 

সবর্ণপুষ্পগর্ভাভো বিশ্বরক্ষাপরায়ণঃ। 
সপ্তাচ্চিদীপনো দীপ্তো দীপ্যমান উ্র্কধঃ | 

স্কুলিঙ্গমালী স্ুমুখে! মহাজালাবগুঠিতঃ | 

হবিস্ৃতাশী যজ্র্েশঃ কর্াসাঙ্গী কপাকরঃ ॥ 
শুভঃ শুভতন্মুর্দেবো বেদব্দোঙ্গপারগঃ | 

উর্দগামীপ্রতা-পু্-পিশ্ররীকৃতদিজুখঃ ॥ 

মহোগ্রবিগ্রহে। ভাস্বান্ জিহ্বাবান্ হেতিমান্ হয়ঃ। 

কষ্ণান্ধকার-চয়-হৃদস্তরাক্মা-প্রকাশকঃ ॥ 

কালরুদো রৌদ্রবপুর্জ্যোতিঃস্থচিত-বিগ্রহঃ | 
শুর্রান্থরস্ত্রিনয়নঃ স্বর্ণালঙ্কারম্ডিতঃ ॥ 

অভীতিবরদঃ শক্তি-ন্বস্তিকক্রবধারকঃ। 

দর্ভমুষ্টিঃ ভ্রবজপ-মালী ভূত্রাহ্ষণাপিগঃ ॥ 

দ্বিজাথিদৈবতং দীন-দুঃখোদ্ধার-বিচক্ষশঃ। 

ঘারিদ্যোনুনে ত্রহ্ম-নারায়ণ-শিবাত্বকঃ ॥ 
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নামামাষ্টোত্ঁরশতমিতি বহে: স্তাবোত্বমম্। 

গঠতঃ গ্রাতরুথাঁয় সর্বপাপং বিনগ্ঠতি ॥ 

পুজাকালে পঠেন্লিত্যং বাঞ্জিতং কীমমাপুয়াৎ। 

দৌর্ভাগ্যং নশ্ততি ক্ষিপ্রমৈষ্ব্যং সম্পদেধতে। 

চতুর্দস্তামমায়াং বা তিলৈরাজ্যপম্িতৈঃ। 
প্রতিনায় হুনেদ্যস্ত স লক্ষমীং কুরুতে স্থিরাম্ ॥ 

অলক্ষমীঃ কালবাণী চ ব্যাধ়শ্চাধিতিঃ সহ। 

তুঝে৷ ভ্রুতং পলায়ন্তে দৃষ্টেতৎ-স্তবপাঠকম্। 

স্তবরাজমিদং দিব্যং দুঃখদারিদ্র্যনাশকম্। 

অগ্নিগ্রীতিকরং পুণ্যং তব স্নেহীৎ প্রকাশিতম্। 

ইতি শ্রীঅগ্রিস্তোত্রমূ। 

ূরধ্যদ্বাদশনাম-স্তোত্রমূ | 

আদিত্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়ন্ত বিভাকরঃ। 

তৃতীয়ং ভাস্করঃ প্রোক্তশ্চতুর্থঞ্চ প্রভাকরঃ ॥ 

পঞ্চমঞ্চ সহজ্ংগুঃ বষ্ঠকৈব ত্রিলোচনঃ ॥ 

সপ্তমং হরিদশ্বশ্চ অষ্টমঞ্চ বিভাবন্ুঃ ॥ 

নবমং দিনকৎ প্রোক্তো৷ দশমং দ্বাদশীত্মকঃ'। 

একাদশং ত্রযীমৃন্তিদ্বদশং হুর্ধ্য এব চ। 

দ্বাদশৈতানি নামানি গ্রাতঃকালে গঠেন্নরঃ | 
হুংস্বপ্রনাশনং সদ্যঃ সর্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ 

আযুরারোগ্যমৈরব্য্যং পুত্রপোল্রপ্রবদ্ধনম্। 

এহিকামুদ্মিকাদীনি লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

ইতি শ্র্রীসধযদ্বাদশনাম-স্তোত্রম্ ॥ 
রহ 



৮০. স্তবরতুমালা । 

বিঞ্রনামাউক-স্তোত্রম.। 
ও অচ্যুতং কেশবং বিষুং হরিং সত্যং জনাদিনম্। 
হংসং নারায়ণঞ্চেব এতক্ামাষ্টকং ওভম্। 
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্লিত্যং পাপং তত্ত ন বিদ্ভাতে | 

শত্রসৈন্তং ক্ষয়ং যাঁতি ছু'স্বপ্নঃ সুস্বপ্নো! ভবেং ॥ 

গঙ্গায়াং মর্ণং চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্ কেশবে। 
্রহ্গবিদ্যা-গ্রবোধশ্চ তন্মান্িত্যং পঠেনরঃ ॥ 

ইতি বরহ্ধপুরাণে শ্রীবিষ্যোর্নামাষ্টকম্। 

বিষ্ু-স্তোত্রম। 

গৌতম উবাচ ।--জয় কৃষ্ণ জগনাঁথ জয় বৈকুষ্ঠনামধৃক। 
জয় দেব কৃপাসিন্ধো৷ জয় লক্ষমীপতে প্রভো। ॥ 

জয় নীলাধুজশ্তাম নীলজীমৃতসন্গিভ | 

জয় পন্বাধরিত্রীভ্যাং নিষেবিতপদাঘুজ ॥ 

জনার্দিন জগঘ্ন্ধ!' শরণাগতপালক। 

তবদ্দানদাসদাসানাং দাসত্বং দ্রেহি মে গ্রভো ॥ 

ইতি শ্রীবিষুস্তোত্রম্॥ 

ঘোড়শনাম-স্তৌত্রমূ। 
ওষধে চিন্তয়েদ বিষুঃং ভোজুনে চ জনার্দিনং | 

_ শয়নে গন্মনাভঞচ বিবাহে চ প্রজাপতিং ॥ 
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং । 

নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে | 



স্তবরত্ুমাল।। ৮১ 

দুঃস্বপ্ন স্বর গৌবিনাং সঙ্কটে মধুস্দনং 
কাননে নরসিংহষ্চ পাঁবকে জলশায়িনং ॥ 

জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্বতে রঘুনন্দনং । 

গমনে বামনপধৈব সর্বকার্য্যেযু মাধবং ॥ 
ষোড়শৈতানি নাঁমানি প্রাতরুখীয় যঃ পঠেং। 

সর্বপাপহরং পুণ্যং বিষ্ুলোকে মহীয়তে ॥ 

ইতি বিষুধর্মোত্তরে শ্রীবিষ্কোঃ যোড়শনাম্তোত্রং সমাপ্তং | 
পিসিবি 

গ্রকৃতিস্তোত্রম। 

ক) উবাঁচ।_ত্বমেব সর্বজননী মূলগ্রকৃতিরীশ্বরী । 
তবমেবান্যা স্ষ্টিবিধো স্বেচ্ছযা ত্রিগুণায্মিকা ॥ 

কার্ষ্যার্থে সগ্ুণা তব বন্ততো নিগুণা স্বরম্। 
পরত্রঙ্স্বরূপ৷ ত্বং সত্য! নিত্য সনাতনী ॥ 

তেজঃম্বরূপা পরম ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা। 

সর্বস্বরূপা সর্বেশা সর্বাধারা পরাৎপরা ॥ 

সর্ববীজন্বরূপা চ সর্বপূজ্যা নিরাশরয়া ॥ 

সর্বজ্ঞ! সর্বতো ভদ্রা সর্বমঙ্ঈলমন্গলা ॥ 

স্ববৃদ্ধিস্বরূপা। চ সর্ববশক্তিস্বরূপিণী । 

সর্বজ্ঞানপ্রদা দেবী সর্বজ্ঞ! সর্বভাবিনী ॥ . 

বং স্বাহা দেবদানে চ পিতৃদানে স্বধা স্বয়ম্। 

দক্ষিণ সর্বদানে চ সর্বশক্তিস্বরূপিণী ॥ 

নিদ্রা তৃঞ্চ দয় তবঞ্চ কৃষ্ণা ত্ঞ্চাত্মনশ্চ মে। 

ষুৎক্ষান্তিঃ শাস্তিরীশা চ কাস্তিঃ স্ষটিশ্চ শাশ্বতী 

রা পুষ্টিশ্চ তন্দ্রা চ লজ্জা শোভা দয়া সদা । 

সতাং সম্পংস্বরূপ! চ বিপত্তিরসতামিহ ॥ 



৮ স্তবরত্রমালা। 

প্রীতিরূপা পুণ্যব্তী পাঁপিনাং কলহাঙ্কুরা । 

শশ্ব-কর্মময়ী শক্তিঃ সর্ব সর্বজীবিনাম্॥ 

দেবেভ্যো স্বপদং দাত্রী ধাতুর্ধা শ্রীকপাময়ী। 

হিতায় সর্বদেবানাং সর্ধাস্ুরবিনাশিনী ॥ 

যোগনিদ্রা যোগরূপা যোগাত্রী চ যোগিনাম্। 

 সিদ্ধিস্বরূপা সিদ্ধানাং দিদ্ধিণী! সিদ্ধযোগিনী ॥ 
মহেশ্বরী চ ব্রঙ্গাণী বিধুঃমায়! চ বৈষঃবী। 

ভদ্রদা ভদ্রকালী চ সর্বলোকভযঙ্করী ॥ 

গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবী গৃহদেবী গৃহে গৃহে। 
সতাং কী্ডিঃ প্রতিষ্ঠা চ নিন! ত্বমসতীং সদা | 

মহাযুদ্ধে মহামারী ছুষ্টসংহাররূপিণী | 

রক্ষাস্বরূগা শিষ্টানাং মাতে হিতকারিগী 

বন পুজা স্তত্যা বধ বরহ্ধাদীনাধ, সর্বশঃ | 
্রহ্ষণ্যক্ূপ বিপ্রাণাং তপস্তা চ তপস্থিনাম্ ॥ 

বিদ্যা বিদ্যাবতাং তঞচ বুদ্ধিবু'দ্ধিমতাঁং সতাম্। 
মেধা স্ৃতিম্বরূপা চ গ্রতিভা প্রতিভাবভাম্॥ 

রা্ভাং প্রতাপরূপা চ বিশাং বাঁণিজ্যন্রপিণী। 

সৃষ্টো স্থষ্টিস্বরূপা ত্বং রক্ষারূপা চ পালনে ॥ 

তথান্তে ত্বং মহামারী বিশ্ব্ত বিশ্বপুজিতে । 

কালরাত্িরমহারাত্রি্মহরাত্রিশ্চ মোহিনী ॥ 

দুরত্যয়৷ মে মায়! ত্বং যয়৷ সংমোহিতং জগৎ । 

, মায়ামুগ্ধে হি বিদ্বাংস্চ মোক্ষমার্গং ন গশ্ঠতি। 

ইত্যাত্মনা ক্ৃতং স্তোত্রং ছুর্গায় ছুর্গনাশনমূ। 
পৃজাকালে পঠেদ্যো হি দিদ্ধির্ভবতি বাঞ্চিতম্ 

বন্ধ্যা চ কাকবন্ধ্য| চ মৃতু চ হূর্ভগা। 

্রত্বা স্তোত্রং বর্ষমেকং সুপুজং ভতে জবম্॥ 



স্তবরত্রমাল! | ৮৩ 

কারাগাঁরে মহাঘোরে যো বন্ধো দৃঢ়বন্ধনে। 
শরত্বা স্তোত্রং মাসমেকং বন্ধনানুচ্যতে ধ্বম্॥ 

স্াগ্রস্তো। গলৎকুষঠী মহাশূলী মহাজরী। 
অ্বা স্তোত্রং বর্ষমেকং সদ্যো রোগাৎ প্রমু্গাতে 

পুল্রতেদে গ্রজাভেদে পত্থীভেদে চ দুর্গত; । 

রন্বা স্তোত্রং মানমেকং লততে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

রাজদ্বারে শ্মশানে চ মহারণ্যে রণস্থলে। 

হিংশ্রজন্তসমীপে চ শ্রত্বা স্তোত্রং প্রমুচ্যতে ॥ 

গৃহদাহে চ দারাগৌ দস্্যসৈ্যসম্িতে। 
স্তোত্রশ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

মহাদরিদ্। মুখস্চ বর্ষং স্তোত্রং গঠেতু ধঃ। 

বিদ্যাবান্ ধনবাংশ্চৈব স ভবেরাত্র সংশয়ঃ ॥ 

ইতি শ্রীব্রঙ্মবৈবর্তে গ্রকৃতি-স্তোত্রম্ ॥ 

যম-স্তোত্রম | 

সাবক্রাবাচ।--তপসা ধন্মমারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরা । 

ধর্মাংশং যং জূতং গ্রীপ ধর্মরাজং নমাম্যহম্॥ 

সমতা সর্বভৃতেষধযন্ত সর্ব্য সাক্ষিণঃ। 

অতো যন্নাম শমনমিতি তং গ্রণমাম্যহম্। 

যেনান্তশ্চ কৃতে। বিশ্বে সর্কেষাং জীবিনাং পরমূ। 

কর্ধান্বরূপকালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যহম্॥ 

বিভর্তি দ€ং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে। 

নমামি তং দণ্ধরং যঃ শাস্তা সর্বকম্মণাম্ ॥ 

বিশ্বে যং কলয়তোব সর্বায়শ্চাপি সম্ততম্। 

অতীব দুর্িবাধধ্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্॥ 



৮৪ স্তব্রত্বমালা | 

তপস্থী বৈষ্ণবো ধন্মাঁ সংযমী বিজিতেন্িয়ঃ 
জীরিনাং কর্মফলদং তং যমং প্রণমাম্যহম্। 
্বাত্মারামশ্চ সর্ববজ্ঞো মিত্রং পুণ্যকৃতাং ভবেং | 
পাপিনাং ক্লেশদো যশ্চ পুণ্যং মিত্রং নমাম্যহ্ম্।। 

যজ্জন্ম ব্রহ্ধণে! বংশে জলত্তং ব্রহ্মতেজস]। 

যো ধ্যায়তি পরং ব্রন্গ বরঙ্গ-বংশং নমাম্যহ্ম্ ॥ 
ইত্যুক্ত! সা চ সাবিত্রী গ্রণনাম যমং মুনে। 
যমস্তাঁং বিষুভজনং কর্ম্রপাকমুবাচ হ ॥ 

ইদং যমাষ্টকং নিত্যং প্রাতরুখায় যঃ পঠ্রেং। 
যমাতন্ত ভয়ূং নান্তি সর্বপাপাত প্রমুচ্যতে ॥ 

মহাপাপী যদি পঠেৎ নিত্যং ভক্ত্য। চ নারদ । 

যমঃ করোতি তং শুদ্ধং কায়ব্যুহেন নিশ্চিতম্॥ 

ইতি ্রীতরক্ষবৈবর্ে মহাপুরাণে সাবিত্রীকৃতযম-স্োত্রম। 

রজত জল 

জয়দেবকৃত-দশাবতার-স্তে ত্রম | 

গ্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং, বিহিতবহিত্র-চরিত্রমখেদম্ 
কেশব ধৃতমীনশরীর । জয় জগদীশ হরে । 

ক্ষিতিরিহ বিপুলত্তরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে, ধরণিধরণ-কিণচক্রগরি! 
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ ! জয় জগদীশ হরে! ॥ 

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব. লগ্রা, শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্জা 

কেশব ধতশৃকররপষ্ঠু জয় জগদীশ হরে! ॥ 
তিৰ কর-কমলবরে নখমদ্ূতশৃঙ্গং, দলিত হিরণ্যকশিপুতন্ুভূঙম্। 

কেশব ধৃতনরহরিরূপ! জয় জগদীশ হরে ! | 

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমভ্ভুতবামন, পদ-নখ-নীরজনিত-জনপাবন 

কেশব ধৃতবামনরূপ ! জয় জগদীশ হরে ! | 



স্তবরত্বমাল! | ৮৫ 

ক্ষত্রিয়রধিরময়ে গয়সি জগরদপগতপাপং, প্পয়সি শমিত-ভবতাপম্। . 

কেশৰ ধূতভৃগুপতিরূপ ! জয় জগদীশ হরে॥ 
বিতরসি দিক্ষু রণে দিকৃ্তিকমনীয়ং, দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়দ্। 

কেশব ধৃতরাম-শরীর ! জয় জগদীশ হরে! । 

বহি বপুধি বিশদে বদনং জলদাভং,হলহতি-ভীতিষিলিত-যমুনাভম্। 

কেশব ধৃতহলধররূপ ! জয় জগদীশ হরে! ॥ 

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রতিজীতং, সদয়হৃদয়দর্শিত-পণ্ুঘাতম্। 

কেশর ধৃতবুদ্ধশরীর ! জয় জগদীশ হরে! ॥ 

্ঙ্ছনিবহ-নিধনে কলয়তি করবালং, ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ 

কেশব ধৃতকক্ধিশরীর ! জয় জগদীশ হরে ! ॥ 

প্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতসুদারং, শৃণু সুখদং গুভদং তবসারম্। 

কেশব ধৃতধশবিধরূপ ! জগ জগদীশ হরে! ॥ 

বেদানুদ্ধরতে জগস্তি বহতে ভূগোলমুদ্ধিত্রতে। 

দৈত্যং দীরয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ববতে। 

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে, 

্নেচ্ছান্ মুচ্ছ তে দশাককৃতিকৃতে কৃষ্চায় তুত্যং নমঃ ॥ 
ইতি শ্রীদশাবতার-স্তোত্রম্॥ 

মহাবিদ্যা-স্তোত্রমূ। 
॥শিব উবাচ ।-_দুল্লভং তারিণীমার্গং ছুর্লভং তারিণীপদম্। 

ন্্া্থংমন্তরটৈতব্যং দুল্পতং শবসধনম্। 

শ্বশীনদাধনং যোনি-সাধনং ব্রহ্নাধনম্। 

ক্রিয়ামাধনকং তক্তি-নাধনং মুক্তিসাধনম্ ॥ 
তব গ্রসাদাদেবেশি সর্ববাঃ সিধ্যস্তি সিদ্ধয়ঃ | 

নমন্তে চণ্তিকে চণ্ডি চ্মুণ্ত-বিনাশিনি ॥ 

নমস্তে কালিকে কালমহাভযবিনাশিনি। 

শিবে রক্ষ ভরগছ্ধানি। গসীক্ষ তালা 0 



স্তবরত্ুমালা ৷ 

প্রণমামি জগন্ধাত্রীং জগৎপালনকারিণীম্। 

জগৎক্ষোভকরীং বিদ্যাং জগবস্থটিবিধায্িনীম্॥ 

করালাং বিকটাং ঘোরাং মুওমালাবিভূষিতাম্। 

হরার্চিতাং হরারাধ্যাং নমামি হরবল্লভাম্ ॥ 

গৌরীং গুরুপ্রিয়াং গৌর-বর্ণালঙ্কার-ভূষিতাম্) 

হরিপ্রিয়াং মহামাফ়াং নমামি বরহ্মপুঁজিতাম্। 
সি্ধাং দিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধবিদ্যাঁধরগণৈধুতাম্। 
ন্্সিদ্ধিগ্রদাং যোনিসিদ্ধিদাং লিঙ্গশোভিতাম্॥ 

প্রণমামি মহামায়াং হূর্গাং হূর্গতিনাশিনীম্ ॥ 

উগ্রামুগ্রমদীমুগ্রতারামুগ্রগণৈষু তাম্ ॥ 

নীলাং নীলঘনস্তামাং নমামি নীলন্ুন্দরীমূ। 

গ্রামাঙ্গীং শ্তামঘটিতাং শ্তামবর্ণবিভূষিতাম্॥ 
প্রণমামি জগদ্ধাত্রীং গোরীং সর্বার্থমাধিনীম্। 
বিশ্বেম্বরীং মহাঘোরাং বিকটাং ঘোরনাদদিনীম্ ॥ 

মাদ্যামাদা-গুরোরাদ্যামাদ্যনাথ-প্রপৃজিতাম্। 

্ীদর্গাং ধনদামনপূর্ণীং পল্পাং সুরেশবরীম্। 
গ্রণমামি জগদ্ধাত্রীং চন্ত্রশৈথরবল্পতাম্ ॥ 

ত্রিপুরা-স্থন্দরীং বালামবলাগণভূষিতাম্। 

শিবদূতীং শিবারাধ্যাং শিবধ্যেয়াং সনাতনীম্ ॥ 

সুন্দরীং তারিণীং সর্বশিবাগণবিভূষিতাম্। 

নারায়ণীং বিফুপুজ্যাং ্ রহ্মবিষ্ণুহরপ্রিয়াম্ ॥ 

সর্বদিদ্ধিগ্রদীং নিত্যামনিত্য গুণবর্জিতাম্। 

সগুণাং নিগুণাং ধোয়ামচ্চিতাং সর্বদিদ্ধিদাম্॥ 
বিদ্যাং সিদ্ধিপ্রদাং বিদ্যাং মহাবিদ্যাং মহেশ্বরীম্। 

মহেশভক্তাং মাহেশীং মহাকালিপ্রপুজিতাম্ ॥ 

প্রণমামি জগ্ধাত্রীং শুস্তানুরবিমর্দিনীম্। 
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ক্তপ্রিতাং রক্তবর্ণাং রক্কবীজবিমর্দিনীম্। 

উৈরবীং তুবনাং দেবীং লোলজিহ্বাঁং সুরেশ্বরীম্। 

চতৃভূজীং দশতুজামষ্টামশভৃজাং শুভাম্ 

ত্রিপুরেশীং বিশ্বনাথ-প্রিয়াহ বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্। 

অটছাসামটহীসপ্রিরাং ধূববিনাশিনীম্। 
কমলাং ছিন্নভালাঞ্চ মাতঙ্গীং স্ুরনুন্দরীম্। 

যোড়শীং ৰিজয়াং ভীনাং ধূমাঞ্চ বগলামুখীন্॥ 
সর্ঝসিদ্ধিপ্রদীং সর্ব-বিদ্যামন্ত্রবিশোধিনীম্। 

প্রণমামি জগত্তারাং সারাঞ্চ মন্ত্র সিদ্ধয়ে ॥ 

ইতোবঞ্ বরারোহে স্তোত্রং সিদ্ধিকরং প্রিয়ম্। 
পঠিত্ব। মোক্ষমাগ্মোতি সত্যং বৈ গিরিনন্দিনি। 
কুজবারে চতুর্দস্টামমায়াং জীববাসরে ॥ 

শক্তে নিশিগতে স্তোত্রং পঠিতবা মোক্ষমাগ্ুয়াং॥ 
ত্রিপক্ষে মন্ত্রসিদ্ধি; স্তাৎ স্বোত্রপাঠাদ্ধি শঙ্করি। 

চতুর্দস্ঠাং নিশাভাগে শনিভৌমদিনে তথা ॥ 
নিশামুখে পঠেৎ স্তোত্ং মন্তসিদ্ধিমবাপ,়াৎ। 
কেবনং স্তোত্রপাঠীদ্ধি মনত্সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ 

জাগর্তি দততং চণ্ডী স্তোত্রপাঠীদ্ুজঙ্গিনী। 

ইতি শ্রীমুণ্মালাতন্ত্বে একাদশ-পটলে মহাবিদ্যাস্তোত্রম্॥ 

ধূমাবতী-স্তোত্রমূ। 
প্রাত্য। স্তাৎ কুমারী কুম্ুমকলিকয! জাপমালাং জপ্তী মধ্যাহে প্রো" 

বপ! বিকসিত-বদনা চারুনেত্রা নিশারাং। মন্ধযায়াং বৃদধরূপা গলিত- 

কচঘুগ মুণ্মালীং বহস্তী মা দেবী দেবদেবী ত্রিতুৰনজননী কালিকা 

পাতু যুম্মান্ ॥ ১। বন্ধা খণ্টাঙ্গকোটো কপিলবরজটামণ্ডলং পরুযোনেঃ 
ক! দৈত্যোত্মার্গৈ: অজমুরসি শিরঃশেখরং তাক্ষাপক্ষৈঃ। পূর্ণৎ রী্- 
মুাণাং যমমহিষমহাশৃঙ্গমাদায় পাঁণৌ পায়াদ্ঝে বন্যমানগ্রলযমুদিতযা 



৮৮ সতবরত্রমালা। 

ভৈরবঃ কালরাত্র্া ॥ ২। চর্বস্তী চাস্থিখণ্ডং প্রকটকটকটাঁশবসঙ্ঘাত 
মুগ্রং কুর্বাণ! প্রেতমধ্যে কহকহুলকহাহাস্যমুগ্রং কশাঙ্গী | নিত্যং নৃতা 

প্রসত্তা ডমরুডিম-ডিমান্ শ্কারয়ন্তী মুখাজং পায়ানশ্চপ্তিকেয়ং ঝঝমঝ্ 
ঝমা জন্নষানাভ্রমন্তী ॥ ৩। টট্টণ্টণ্টণ্টটণ্টা প্রকরকমটমানা টঘণ্টা 
ম্বহত্তী স্ফেং ক্ফেং স্ফেং কারকারা টউকটকিতহসা নাদলংঘণ্টভীমা 
লোলা মুণ্ডীগ্রমালা ললহ-লহ-লহা লোললোলোগ্রবাচং চর্বস্তী চওমু! 

মটমট-মটিতং চর্করয্তী পুনাতু ॥ ৪ ॥ বামে কর্ণে মৃগাঙ্কং প্রলয়পরিগন' 
দক্ষিণে সুর্ধ্যবিস্বং কণ্ঠে নক্ষত্রহারং বরবিকটজটাজুটকে মুওমালাং। 
সন্ধে কৃহবৌরগেন্দ্রধবজনিকরযুতং ব্রহ্মকঙ্কালভারং সংহারে ধারয়ন্তী মূ 
হরতু ভয়ং ভদ্রদা ভদ্রকালী ॥ ৫ ॥ তৈলাভ্যক্িকবেণী ত্রপুময়বিন. 

সংকর্ণিকাক্রাস্তকর্ণী লৌহেনৈকেন কৃত্বা চরণনলিনকামাঝ্মনঃ পাদ. 
শোভাং। দিগ্াস! রাসভেন গ্রসতি জগদিদং যা' জবাকর্ণপুরং বর্ধিণা- 
তিপ্রবৃদ্ধা ধবজবিততভূজ! সাসি দেবী ত্বমেব ॥৬॥ সংগ্রামে হেতি- 

কৃত্তৈঃ সরুধিরদশনৈর্য্ভটানাঁং শিরোভিত্ীলামা বধ্যমুর্ধি, ধবজবিত: 

ভুজা ত্বং শশ্মানে প্রবিষ্টা। দৃষ্টা ভূত গ্রভৃতৈ; পৃথুতরজঘনা বন্ধনাগেন্্- 

কাঞ্কী মূলাগ্রব্যগ্রহত্ত। মধুরুধিরমদাতাঅনেতর। নিশায়াং | ৭1 দংই 
রৌদ্রে সুখেহশ্মিংস্তব বিশতি জগদ্দেবি সর্বং ক্ষণীর্ঘাৎ সংসারস্যান্তকালে 

নররুধিরবসাদংপ্লবে ধৃমধূমে | কালী কাপালিকা সা শৰশয়নতরা যোগিণী 
যোগমুদ্রা র্ত। খদ্ধী কুমারী মরণভয়হরা ত্বং শিবা চওঘণ্টা || ধূমীবতা- 

কং পুণ্যং সর্বাপদ্ধিনিবারকং | ষঃ পঠেখ সাধকো ভক্ত্যা সিদ্ধি 

বিন্দতি বাঞ্চিতাং। মহাঁপদি মহাঁঘোরে মহাঁরোগে মহারণে । শ' 

চ্চাটে মারণাঁদৌ জন্বুনাং মোহনে তখা। পঠেৎ স্তোত্রমিদং দেবি 

সর্বত্র দিদ্ধিভাগভবেৎ। দেবদানবগন্বর্বযক্ষরাক্মসপন্নগাঃ। সিংহব্যাা' 

দিকাঃ সর্ব স্তোত্রম্মরণমা্ততঃ| দুরান্দ'রতরং যাস্তি কিং পুনর্যানুঘ' 

দয়ঃ | সর্বশাস্তির্বেদেবি অস্তে নির্বাণতাং জেৎ। 

ইতা্ধায়ায়ে ধৃমাবত্যক্টকং সমাপ্বং | 
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গ্চগ্চণ্ডিক৷ ( ছিন্নমন্তা )--স্তোত্রমূ। 

ঈশ্বর উবাচি। ্তবরাজমহংবনে বৈরোঁচন্যাঃ শুভগরীদম। নম! 

দেবো জগন্মাত্রে ছিন্নায়ৈ সততং নমঃ মীভৌ শুভ্রারবিন্দং 

উদ্ুপরিবিমলং মণ্লং উত্তরশ্ে: সংসারস্যৈকসারাং ত্রিতুবনজননীং 

ধর্ম মার্থদীত্রীম। তশিক্সধ্যে ত্রিভাগে তরিভয়তনুধরাং ছিন্নমন্তাং 

প্রশস্তাং তাং বনে জ্ঞানরূপাং সকলভয়হরাং যৌগিনীং যোগ- 
ুদ্রাম॥ নাতৌ শুদ্ধসরোজবক্তবিলসদ্বন্ধকপুষ্পািণং ভাস্া্কর- 
মঞডলং তছুদরে তদযোনিচক্রং মহৎ। তন্বাধ্যে বিপবীতমৈথুন- 

রতপ্র্যায়তৎকা মিনীপৃষ্টস্থাং তরুণার্ককোটি বিলসত্তেজঃম্বক্ধগাং শিবাম। 

বামে চ্ছিন্নশিরোধরাং তদিতরে পাণৌ মহৎ কর্তৃকাঁং প্রতালীদ" 

গদাং দিগৃন্তবসনামুদ্ুক্তকেশব্রজাম্। ছিন্নাস্বীয়শিত্রঃ সমুচ্ছলদস্থগ- 

ধারাং পিবস্তীং পরাং বালাদিত্যসমগ্রকাশবিলসন্েতরতরয়োস্টাসিনীম্ ॥ 

বামাদন্তত্র নালং বহুবহলগলত্রক্তধারাভিরুচৈ: পায়ন্তীমন্থিভূষাং কর- 
কমললনৎকর্তৃকামুগ্ররূপাম্। রক্তামারক্তকেশীমপগতবসনাৎ বর্ণিনীমা স্ব 

শক্তিং গ্রত্যালীোরুপাদ্দামরুণিভনয়নাং যোগিনীং খোগমুদ্রাং ॥ 
'দিস্বাং মুক্তকেশীং গুলযুঘনঘটা-ঘোররূপাং শ্রাচগ্াং দংশ্্া ছুপ্রেক্ষ্য- 

দক্তোদরবিবররলসল্লোলজিহ্বাগ্রভামাং। বিছ্যল্লোল্লাক্ষিযুগ্মাং জদয়- 

তটলসছ্ভোগিভীমাং নুমূর্তিং সদ্যশ্ছিন্নাত্বুক্প্রগলিতর ধিরৈর্ভাকিনীং 
বরধয়ন্তীং॥ তরস্েশানাট্যুতাদোঃ শিরসি বিনিহিতাং মন্দগাদাঁরবিন্দ- 

রাস্মৈর্োগিমুখ্যৈঃ প্রতিপদমনিশং চিন্তিতাচিন্তযরূপাম্। সংসাৰে 
লারভূভাং তরিতৃবনজননীং ছিতরমস্তাঁং প্রশস্তামিই্টাং তামিষ্টদাত্রীং কলি- 

কলুষহরাং চেভঙা চিন্তয়ামা। উৎপত্তিস্থিতিসংহতীর্ঘটযিতুং ধরে 
তরিরপাং ভন্কং জৈগুণ্যাজ্জগতো যদীরবিকৃতিরতধাচ্যতঃ শৃসডৃৎ। 
তামাদ্যাং প্রকৃতিং ক্মরামি মনা সর্ধার্থসংসিদ্ধয়ে যন্যাঃ শ্রেরপদারবিন্দ- 

ঘুগনে লাভং তজস্তেহমরাঃ ॥ অলিপিশিতপরস্ত্রীযোগপূজাপরোহহং বনু- 
বিধজড়ভাবারম্ত্জীবিভোহহম্॥ পণুুজনবিরতোহ্হং ভৈরবীসংস্থিতো- 



৯০ স্তবরত্বমালা ৷ 

হহং গুরুচরণপরোহ্হং তৈরবোইহং শিবোহহম্॥ ইদং স্তোত্র বত 

পুণ্যং ব্রহ্ষণ! ভাবিতং পুর! | সর্বসিদ্ধিপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতকনাশনম। 

ষঃ পঠেং প্রাতরুখায় দেব্যাঃ সন্নিহিতোইপি বা। তপ্য সিদ্ধ$বে 

দেবি বাঞ্িতার্থপ্রদায়িনী। ধনং ধান্যং স্থতং জীয়াং হয়ং হস্তিন- 

মেব চ। বহুদ্বরাং মহাবিদ্যামষ্টদিদ্ধিংলভেদ গ্রবম্। বৈয়ান্্রাজিন 

ব্িভত্বজ্রঘনে রম্যে প্রলম্বোদরে খর্কেশনির্ববচনীয়পর্বস্থভগে মুত 

বলীমগ্ডিতে। কর্রীং কুন্দরুচিং বিচিত্ররচিতাং জ্ঞানং দধানে পদ 

মাত্তর্তজনান্্কম্পিনি মহামায়েহস্ত তুভ্যং নমঃ | 

ইতি প্রচ্ডচণ্ডিকা-স্তোত্রম্॥ 

ভৈরবী-স্তোত্রমৃ। 

স্ততানস তাং ত্রিপুরে স্তোষ্যেহভীষ্টফলাপ্ুরে | 

যয়। ব্রজন্তি তাং লক্ষমীং মনুজাঃ সুর্পুজিতাম্ ॥ 

হ্ধাদয়ঃ শতিশতৈরপি সুঙ্মরূপাং, 

জানন্তি নৈব জগদাদিমনাদিমূর্তিম্। 

তম্মাদ্বয়ং কুচন তাং নবকুস্কুমাভাং, 

স্থলাং স্তমঃ ঘকলবাত্মর়মাতৃভূতাম্। 

সগ্ঘঃ সমুদ্যতসহ ত্রধিবাকরাভাং, 

বিদ্যা নু অবরদীভয়চিহুহস্তাম্। 

নেত্রোৎপনৈক্্রিভিরলস্কতবন্তু পন্মাং, 

ত্বাং হারভাবরুচিরাং ত্রিপুরে ভজামঃ | 

দিন্দুরপুররুচিবং কুচভারনস্রং, 

মমান্তরেু কুতপুত্যফলৈকগমাম্। 
অস্ত্রোন্ভভেদকলহাকুলমানসাস্তে, 



স্তবরত্বমালা । 

জানন্তি কিং জড়ধিয়ন্তব রূপমন্ব। 

স্থলাং বদন্তি মুনয়ঃ শরুতয়ো গৃণস্তি, 

হুক্ষমাং বদন্তি বচসামধিবাসমন্তে | 

ত্বাং মূলমানুরপরে জগতাং ভবানি, 

'মন্যামহে বরমপারকৃপান্ুরাশিম্ ॥ 

চন্দীবতংসকলিতাং শরদিন্দশু ভ্রাং 

পঞ্চাশদক্ষরময়ীং হৃদি ভাবয়ন্তি | 

বাং পুন্তকং জপবটীমমৃতাট্যকন্তং, 

ব্যাথ্যাঞ্চ হস্তকমলৈদর্ধতীং ত্রিনেত্রাম্ ॥ 

শল্তৃত্বমদ্রিতনয়াকলিতাদ্ধভাগো, 

বিষুন্্মদ্যকমলাপরিবদ্ধ-দেহঃ| 

পদ্মোচ্ববস্মসি বাগধিবাসভুমি- 

স্তেষাং ক্রিয়াশ্চ জগতি ত্রিপুরে ত্বমেব ॥ 

আশ্রিত্য বাগভবভবাংস্চতুরঃ পরাদীন, 
ভাবান্ পদেযু বিহিতান্ সমুদীরয়ন্তীম। 

কণ্ঠাদিভিশ্চ করৈঃ পরদেবতী সাং, 

সচ্চিন্ময়ীং হৃদি কদাপি ন বিস্মরামি ॥ 

আকুঞ্চ্য বায়ুমবজিত্য চ বৈরষট ক- 

মালোক্য নিশ্চলধিয়া নিজনাসিকা গ্রম। 

ধযায়স্তি মুদ্ধি, কলিতেন্দুকলাবতংসং, 

তদ্রাপমন্ব কৃতিনস্তকণা্ক মিত্রম্॥ 

বং প্রাপ্য মন্মথরিপোর্কপুরদ্ধভাগং, 

ষ্ট্ং করোধি জগতামিতি বেদবাদঃ | 

ত্যং তদদ্রিতনয়ে জগদেকমাত- 

নে! চেদশেষজগতঃ স্থিতিরেব ন স্তাং ॥ 

পূজীং বিধায় কুস্থমৈঃ স্বরপাদপানাং, 



স্তবরতুমালা | 

গীঠে তবাদ্য কনকাচলগহ্বরেষু। 
গায়ন্তি সিদ্ধবনিতাঃ সহ কিন্নরীভি- 

রাস্বাদিতাসবসারুণনেত্রপন্না; ॥ 

বিছ্যা্বিলাসবপুষঃ শরিয়মুদবহস্তীং, 
ধান্তি স্ববাসভবনাচ্ছিবরাজধানীম্। 

সৌধুগনবস্্রকমলানি বিকাশযন্তীং 
দেবীং ভজে হৃদি পরামৃতসিক্তগাত্রীম্॥ 

আননজন্মভবনং ভবনং শ্রুতীনাং, 

চৈতন্তমাত্রতন্ুমদ্য তবাশ্রয়ামি। 

বরদ্ষেশবিষুতিরুপাসিতপাদপন্াং, 

সৌভাগ্যজন্মবসতিং ত্রিপুরে যথাবৎ ॥ 

শন্দার্থভাবি ভুবনং স্থজতীনদুরূপা, 
যা তদিভর্তি পুনরক্কতন্ুং স্বশক্তা। | 

বন্যান্মিকা হরতি তৎ সকলং যুগান্তে, 

ভাং সারদাং মনমি জাতু ন বিশ্বরামি ॥ 

নারায়ণীতি নরকার্ণবতারিণীতি, 

গৌরীতি খেদশমনীতি সরস্বভীতি। 

জ্ঞানগ্রদেতি নয়নত্রয়ভূষিতেশ্টি, 

ত্বামড্রিরাজতনয়ে বিবুধা বস্তি ॥ 

যে স্বস্তি জগন্মাতঃ শ্লোকৈদ্বদশভিঃ ক্রমাং। 
তামন্ব প্রাপ্য বাকৃদিদ্ধিং প্রাপ্ুযুস্তে পরা গতিম্। 
ইতি তে কথিতং দেবি পঞ্চাঙ্গং ভৈরবীময়ম। 

গুহ্যং গোপ্যতমং গোপ্যং গোপনীয়ং স্বযোনিবৎ ॥ 

ইতি তৈরবী-স্তবরাজঃ ॥ 



স্তবরত্বমাল! | “ ৯৩ 

মাতঙ্গী-স্তোত্রমূ। 

ঈশ্বর উবাচ। 

আরাধ্য মাতশ্চরণাশুজে তে ব্রহ্মাদয়ো। বিশ্তকীর্তিমাপুঃ | 

অন্তে পরং বা বিভবং মুনীন্দ্রাঃপরাং শ্রিয়ং ভক্তিভরেণ চান্যে 1 

নমাঁমি দেবীং নবচন্দ্রমৌলের্দাতঙ্গিনীং চন্দ্রকলাবতংসাঁং | 
আম্মায়প্রাপ্তি প্রতিপাদিতার্থং প্রবোধযন্তীং শৃণু সাদরেণ | 

বিনঅদেবাসুরমৌলির্ৈরবরাঁজিতং তে চরণীরবিন্দং । 

অক্ুত্রিমাণাং বচসাং বিগুল্ফং পদাম্পদং শিক্জিতনূপুরাভ্যাং | 

কৃতীর়্স্তীং পদবীং পদাভ্যাং আস্ফালয়ন্তীং কলবল্লকীং তাং । 

মাতঙ্গিনীং মদ্ধুদয়ং ধিনোমি লীলাং কৃতাং শুদ্ধনিতন্ববিস্বাং । 
তালীদলেনার্গিতিকর্ণভূষাং মাধবীমদোদ্ঘূিতনেত্রপন্নাং। 
ঘনস্তনীং শত্তুবধূং নমামি তড়িল্লতাকাত্তবলক্ষতৃষাং। 

চিরেণ লক্ষাং প্রদদাতু রাজ্যং স্মরামি ভক্ত্যা জগতামধীশে। 

বলিত্রয়াঙ্কং তব মধ্যমন্ব নীলোৎপলাং স্থশ্রিযমাবহস্তীম্। 

কান্ত্যা কটাক্ষৈ; কমলাকরাণাঁং কম্বমালাধ্চিতকেশপাশাং । 
মাতঙ্গকন্যাং হৃদি ভাবয়ামি ধ্যায়েয়মা রক্তকপৌলবিষ্বাং | 

বিশ্বাধরন্যস্তললামবপ্তং আলোললীলালক মায়তাক্ষং। 

মন্দশ্মিতং তে বদনং মহেশি স্বত্যানয়া শঙ্করধন্মপত্রীং | 

মাতঙ্গিনীং বাগধিদেবতাং তাঁং স্বস্তি যে ভক্তিযুতা মনুষ্যাঃ | 

পরাং শ্রিয়ং নিত্যমুপাশ্রয়ন্তি পরত্র কৈলাসতলে বমস্তি ॥ 

ইতি রুদ্রযামলে মাতঙ্গী-স্তোত্রম্ 



৭8 * শবরত্মমালা। 

ভূবনেশ্বরী-স্তোত্রমূ | 
.. শ্রীভুবনেশ্ব্ষে নমঃ 

অর্থানন্দময়ীং সাক্ষাচ্ছববর্গস্বরূপিণীম্। 
ঈড়ে সকলসম্পন্তে জগং-কারণম্ধিকাম্ ॥ 

আদ্যামশেষজননীমরবিন্দযোনে- 

বিষ্ঠোঃ শিবস্ত চ বপুঃ প্রতিপাদস্বিত্রীম্। 

্টিস্িতিক্ষয়করীং জগতাং ্রযাঁণাং, 

্ত্বা গিরং বিমলয়ীম্যহমস্থিকে ত্বাম্॥ 

পৃথ্যা জলেন শিখিনা মরুতান্বরেণ, 

হো্রেন্দুনা দিনকরেণ চ মূর্তিভাজঃ | 

দেবস্ত মন্মথরিপোরপি শক্কিমত্তী- 

হেতুস্্মেৰ খলু পর্বতরাঁজপুত্তি ॥ 

ত্রিজোতনঃ মকললোকসমর্ছিতীয়া, 

বৈশিষ্ট্যকারণষবৈমি তদের মাতঃ | 

তুৎপাদপস্কজপরাগপবিত্রিতান্ত, 

শস্তোর্জটাস্্ নিয়তং পরিবর্তনং যত | 

আননয়েৎ কুমুদিনীমধিপঃ কলানাং, 

নান্যামিনঃ কমলিনীমথ নেতরাং বা। 

একস্ত মোদনবিধৌ পরমেকমিষ্টে, 

ন্ প্রপঞ্চমভিননয়পি স্বনৃষ্টা। | 
আদ্যাপ্যশেষজগতাং নবযৌবনীসি, 

শৈলাধিরাজতনয়াপ্যতিকোমলাগি। 

্রষ্যাঃ প্রস্থরপি তয়! ন সমীক্ষিতামি, 

ধ্েয়্াপি গৌরি মননো৷ ন পথি স্থিতাদি ॥ 

আপাদ্য জন্ম মনতুজেষু চিরাদ্,রাপং, 

তত্রাপি পাটবমবাগ্য নিজেস্দ্রিয়াণাম্। 



স্তবরত্বমালা । ৯৫ 

নাভ্যর্চয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি যে ত্বাং 

নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিরহ পুনঃ পতস্তি। 

কপুরিমুর্ণ হমবারিবিলোড়িতেন, 

যে চন্দনেন কুমুমৈশ্চ সুজাতগন্ধেঃ | 

আরাধয়ন্তি হি ভবানি মমুৎসুকাস্বাং, 

তে খন্বশেষতুবনাদিভুবঃ প্রথন্তে ॥ 

আবিশ্ঠ মধ্যপদবীং প্রথমে সরোজে, 

সুপ্তাহিরাজনদৃশী বিরচ্য বিশ্বম্। 

বিদ্রাল্লতাবলয়বিভ্রমমুদ্বহস্তী, 

প্মানি পঞ্চ বিদলষ্য খমস্স/বানা | 

তনির্গতামূতরসৈরভতিষিচা গা্রং, 

মার্গেণ তেন বিলযবং পুনরপ্যবান্তা। 

যেধং হৃদি স্কুরসি জাত ন তে ভবেযু- 

্মাতর্মাহেশ্বর-কুটুম্থিনি গর্ভতাজঃ ॥ 
আলম্বিকুস্তলভরামতিরাম-বক্ত1 

শীগীবরস্তনতটাং তথু-বুত্বমধ্যাম। 
চিন্তাক্ষসথত্রকলমালিখিতীচ্যহস্তাং, 

মাতর্মমামি মনস! তব গৌরি মূর্তিম্। 
আস্থায় যোগমরঞজিত্য চ বৈরিষটুক- 

মাঝধ্য চেজিষগণং মমসি তসনে। 

পাশাস্কুশাভয়বরাচ্যকরাং শ্রক্ু।- 

নালোকয়ন্তি তুবনেশ্বরি যোগ্রিনন্তাম্ ॥ 

উত্তপ্রহাউকনিতা করিতিশ্চতুর্ভি- 

রাবর্জিতামৃতঘটে রি বিচা্ানা.। 

চুস্তদ্বয়েন নলিনে রুচিবে বহৃত্তী, 

গন্নাপি মাভয়ববা তৃব্সি তবমেব ॥ 



৪৬ স্তবরত্বমালা। 

অষ্টাভিরুগ্রবিবিধাযুধবাহিনীভি- 

পরৌর্বল্লরীভিরধিরুহা মৃগাধিরাজম্। 

ুর্ববাদল্যু তিরমর্ত্য বিপক্ষপক্ষান্, 

ন্যকুর্ব্তী ত্বমসি দেবি তবানি দুর্গা ॥ 

আবিনিদাঘজলশীকর-শোভি-বক্তাং, 

গুঞাফলেন পরিকল্পিত-হারযন্টিম্। 

পত্রাংসুকামসিত-কাস্তিমনঙ্গতন্্র- 

মাদ্যাং পুলিন্দতরুণীমসকৃৎ ম্বরামি'।॥ 

হংসৈর্গতি-কণিত-নৃপুর-দূরকষ্টে- 

র্তেরিবাপ্ত-বচনৈরনুগম্যমানৌ। 

পল্মাবিবোর্ধমুখরট-স্জাতনালৌ, 

শ্রীকষ্ঠপদ্ধি শিরসৈব দধে তবাজ্বী ॥ 

দ্বাত্যাং সমীক্ষিতুমতৃপ্তিমতেবদৃগ্ভ্যা- 

মুৎপাদ্য ভালনয়নং বৃষকেতনেন। 

সান্দরান্ুরাগতরণেন নিরীক্ষ্যমাণে, 

জজ্ঘে উভে অপি ভবাঁনি তবানতোহস্থি । 

উর ম্মরামি জিতহস্তিকরাবলেপৌ, 

স্তৌল্যেন মার্দিবতয়া পরিভূতরাস্তৌ। 

আণীভরস্ত সহনৌ পরিকল্ দৰো, 

্তস্তাবিবাঙ্গবয়সা তব মধ্যমেন ॥ 

শ্রোণ্য স্তনৌ চ ঘুগপৎ প্রথয়িষ্যতোচ্ষৈ- 
ব্বাল্যাৎ পরেণ বয়সা পরিকৃষ্টসারঃ | 

রোমাবলীবিলসিতেন বিভাব্য মূর্তী- 

্রধ্য্তব স্ুরতু 'মে হাদয়ন্ত মধ্যে ॥ 

সখ্যাঃ ম্মরস্ত হরনেত্রনুতাঁশভীরো- 

রাবণ্যবারিভরিতং নবযৌবনেন। 



অবরত্মালা। ৯৭ 

আপাদ্য দ্তমিব পল্ললমগ্রধৃষ্যং 

নাভিং কদাপি তব দেবি ন বিম্মরেযম্॥ 

ঈশোপগুহপিশুনং ভসিতং দধানে, 
কাশ্মীরকর্দমমনুত্তনপন্কজে তে। 

ন্নানোখিতস্ত করিণঃ ক্ষনলক্ষফেনৌ, 

নিন্দুরিতৌ ম্মরয়তঃ সমদস্য কুস্তৌ ॥ 
কণ্ঠাতিরিক্তগলদুজ্জলকান্তিধারা- 

শোতে ভূজৌ নিজরিপোর্মকরধবজেন ॥ 

কণ্গ্রহায় রচিতৌ কিল দীর্ঘপাশৌ, 

মাতশ্ম স্থৃতিপথং ন বিলজ্বয়েতাম্ ॥ 

নাত্যায়তং রুচিরকঘুবিলাসচেধ্যং, 
ভূষাভরেণ বিবিধেন বিরাজমানম্। 

ক মনোহরগুণং গিরিরাজকন্ে, 

সঞিন্ত্য তৃপ্তিমুপযামি কদাপি নাহ্ম্॥ 

অত্যায়তাক্ষমভিজাতললাটপটং, 

মন্দশ্মিতেন দরফুল্পকপোলরেখম্। 

বিশ্বাধরং বদনমুন্ধতদীর্ঘনাসং,যন্তে স্মরত্যসরদন্ব সএব জাত: | 

আবিস্তযারকরলেখমনন্নগন্ধ- 

পৃষ্পোপরিভ্রমদলি-ব্রজনির্বিশেষম্ । 
যশ্চেতসা কলয়তে তব কেশপাশং, 

তন্ত স্বয়ং গলতি দেবি পুরাণপাশঃ | 

শ্রতিন্নচরিতপাকং ধীমতাং স্বোত্রমেতং 

পঠতি য ইহ মর্ডেযা নিতামাতরীস্তরাস্মা । 

স ভবতি পদমুচ্চৈ সম্পদাং পাদনত্র- 

ক্ষিতিপমুকুটলক্মীলক্ষণানাং চিরায় ॥ 

ইতি ভূবনেশ্বরী-স্তোত্রম্॥ 



৯৮ স্তবরত্মাল। 

ত্রিপুরন্ন্দরী-স্তোত্রমূ । 

ওঁ নমো হূর্থায়ৈ। 

মঙেশ্বর উবাচ ।--ত্রমস্তবং প্রবন্ষ্যামি শূরুঘ কমলাননে । 

ও গুরুভ্যে। নমে! নিত্যং পরাৎ পরতরায় চ॥ 

পরাপরপরেভ্যশ্চ নষে। নিত্যং নমে। নমঃ । 

গোভ্যো নিত্যং ব্রাহ্মণেভ্যো ব্রহ্মপুত্রেত্যো। বৈ নমঃ ॥ 

মুনিভ্ো মুনিপত্রীভ্যে। মুনিকন্যাভ্যো। বৈ নমঃ। 

( মুনিপুত্রেভ্যো৷ বৈ নমঃ )। 

দ্রিগৃভ্যো নযো৷ দিক্পতিত্বো। দিগম্বরেত্যশ্চ বো নম; | 

ভ্রমণেভ্যো নমো নিত্যং রসনাভ্যশ্চ বৈ নমঃ ॥ 

বেদেভ্যো বেদশান্ত্রেভ্যো বেদার্থেভো। নমে। নমঃ 

ভাগবতেত্যো নমো! নিত্যং শ্রীতাগবত্েত্যো নমে! নমঃ: 

শ্রীরামভাগবতেভ্যো ভাঁগবতেত্যো নমো নমঃ ॥ 

গ্রীষ্মেত্যঃ পর্বতেভ্যশ্চ পীঠেভ্যঃ সততং নমঃ ॥ 

যোগেত্যো ষোগ্রিনীত্যশ্জ যোগাদিত্যশ্চ বৈ নমঃ । 

ধ্যানেত্যো মন্ত্রর্ণেত্যে মাতৃকাত্যে। নমো! নমঃ! 

আচার্য্যেভ্যো নষে! নিত্যং ভৈরবেত্যো। নমো নমঃ। 

কদ্রেত্যো রুদ্রপত্রীভ্যো গন্ধর্ধেভ্যো নযো৷ নমঃ ॥ 

কিন্নরেভ্যঃ পিশাচেভ্যঃ কুম্মাণ্ডেভ্যো নযো নমঃ। 

অবতারেত্যো মৃক্তিত্যং আদিত্যেত্যে৷ নষো নমঃ | 

নমঃ সম্বৎসরেভ্যশ্চ দিবসেত্তো নমো নষঃ। 

নক্ষত্রগ্রহযোগেজ্যঃ করণেত্যশ্চ বৈ নমঃ ॥ 

তিথিভ্যঃ সর্বকালেভ্য খতুভ্যোহপি নমো নম: । 

ও ককাবাগ্ঠৈ মহাদেব্যে কালিকায়ৈ নমে! নম: | 



স্তবরত্মীলা ৯৯ 

একারস্থাং মহাঁদেবীং সর্ধাধারম্বব্ূপিণীং | 

ঈকারস্থাং মহাদেবীং রতিং কামাঙ্গনুন্দরীং ॥ 

লকারম্থ-মহাদেব্যে ইন্্রাণ্যে সর্বসিদ্ধয়ে। 
হকারস্থ-মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সর্ব্তো নমঃ | 

এতৈরবর্ণৈ্শহামায়া পাতু মাং সুন্দরী শুভা। 
সকারস্থ৷ মহামায়! সাবিত্রী পাতু মাং সদা ॥ 

শিবা মাং পাতু দেবেশী হকারাস্ঠা স্থুরেশ্বরী। 

শিবানী সর্বদা পাতু হকারস্থ। মহোদয় ॥ 

ককারশ্থ। মহাদেবী পাতু দাং কাম্দাদিনী। 

লকারস্থা মহাদেবী ইন্দ্রাণী পাতু সর্বদা ॥ 

সর্বাঙ্গং পাতু মাং দেবী সর্বাণী সর্বনুন্দরী। 

এতৈর্ধরসৈর্মহামায়। পাতু মাং সুন্দরী সদা । 

ককাবস্থা মহীমায়! রহ্ধাগী পাতু মাং সদা । 

হুকারস্কা শিবা পাতু সর্বত্র শিবদূতিকা ॥ 

ককারস্থা শিবা পাতু হকারস্থ! সুরেশ্বরী । 
সকারস্থা সম! পাতু মাবিত্রী শর্মদায়িনী ॥ 
লকারস্থা মহাঁদেবী লক্ষী মাং সর্বদাইবতু। 

ভুবনেশী সদা! পাতু সর্বাঙ্গে তবনুন্মরী ॥ 

অনস্তা সর্বদা পাতু.অকারস্থা স্থরেশ্বরী। 

_ঈকারস্থা সদা পাতু শিবদৃতী স্থরেশ্বরী॥ 
মকারস্থা৷ সদা পাতু কামিনী কামদায়িনী 1 

লকারে পাতু মাং সর্বক্ষেত্রে ব্রিভূবনেশ্বরী ॥ 

লকারম্থা সদা পাতু ইন্দ্রাণী সর্বদা মম। 

মকারস্থা সদা পাতু সর্বত্র মাং সুরেশ্বরী | 

এভি্বর্ৈর স্থিত! দেবী পাছু মাং তৃবনেশ্বরী। 

শিবানী মাং সদা পাতু সর্বত্র হরসন্দরী ॥ 



স্তবরতুমালা । 

নর বীজস্থিতা বিষতা সাবিত্রী শল্তুরূপিণী। 
পাতু মাং সর্বক্ষত্রেযু দেবতা ভুবনেশ্বরী ॥ 
এতৈর্বণৈর্শহামায়! পঞ্চবিংশতি-বর্ণিকা | 

ভূবনেশী সদা পাত সর্বাঙ্গে ত্রিপুরাম্থিকা ॥ 

সর্বীজেষু সর্বত্র যোজয়েডূবনেশ্বরী। 
সর্বাঙ্গং মে সদা পাতু দেবী ব্রিভুবনেশ্বরী ॥ 

শিখায়াং ত্রষুগে চাক্ষোরোষ্টয়োর্গওয়োর্ন সি | 
তথাচ চিবুকে দস্তে জিহ্বায়াং ত ॥ 
হাদয়ে পার্শবযুগলে পৃষ্ঠে নাভৌ৷ তথোদরে। 

নিতম্বে চ তথোপস্থে গুহে ঢ জানুষুগ্মকে ॥ 

জানুচক্রে চ জঙ্ঘায়াং কটিকে পাদকে পুনঃ ॥ 

সর্বাঙে পাত মাং দেবী শ্রীমতত্রিপুরসুন্দরী ॥ 
শস্ত্ে বাদে চ সংগ্রামে রাজদ্বারে স্ুরার্চনে | 
প্রাস্তিরে গিরিহূর্গে চ শক্রমধ্যে তথা পরে ॥ 

চৌরে ব্যান্ত্ে চ'সিংহে চ বিধমাদিভয়াদিযু। 

অত্যন্তরোগযুক্তেষু পাতু মাং ত্রিপুরান্থিকা ॥ 
সুন্দরী পাতু সর্বত্র নারী পরিরক্ষতু। 
ইদং ত্রিপুরসুন্দ্ধ্যাঃ ক্রমন্তোত্রমুদাহৃতং 

যর তত্র ন বন্তব্যং য্দীচ্ছেদাত্মনোহিতং | 

শঠায় ভক্তিশৃন্তায় নিন্কার মহেশ্বরি ॥ 
ন্নাঙ্গে চাতিরিক্তাঙ্গে দর্শয়েন্ কদাচন। 

শূ্রায় ন চ দদগ্াঞ্চ স্তররাজং মহেশ্বরি ॥ 
বদেদ্বা দশয়েদ্বাপি শঙ্করেণ চ ভাষিতং । 
শ্লৌকং বা স্তবমেকং বা পুজয়েছা পঠন্লপি। 

্রহ্মহত্যা স্ুরাপানং স্তেয়ং গুর্ববঙ্গনাগমঃ | 

সর্বমাণ্ড তয়ত্যেব স্তবস্তান্ত গ্রসাদতঃ ॥ 



সতবরত্বমালা । ১০১ 

অপুত্রো লভতে পুত্রং দরিদ্র! লতন্তে ধনং ! 

'আরোগী বলবাংশ্০ৈব জায়তে ম্পর্শনাদপি। 
কিমন্তদ্ বন! দেবি যছ্ যদ্ বাঞ্চিতমাত্মনঃ। 

তৎ সর্বং লভতে দেবি ুবসান্্ীদাদত: 

বিশ্বসারতন্্েত্রিপুরসুন্দ্ধ্যাঃ যোড়শীবিষ্তায়াঃ ক্রমন্তবঃ | 

ছুর্গায়াঃ শতনাম-স্তোত্রমূ। 

জর্গায়াঃ শতনামানি শৃণু ্বং ভবগেছিনি। 

ঁ ছুর্গাী ভবানী দেবেশী বিশ্বনাথপ্রিয়৷ শিবা । 

ঘোরদংষ্! করালাদ্যা মুণ্মাঁলা-বিভূষণ]। 

কত্রাণী তাৰ্রিণী তারা! মাঁহেশী ভববন্লভা। 
নারায়ণী জগদ্ধাত্রী মহাঁদেবপ্রিয়৷ জয়া । 

বিজয়া £ জয়ারাধ্যা সববাণী হরবল্লভা ॥ 

অমিত৷ চাঁণিষা! দেবী লিমা গরিম! ভথা। 

মহেশভক্রিব্বিথেশী গৌরী পর্বতনন্দিনী। 

নিত্য 5 নি্ষলঙ্কা চ নিরীহ নিত্যনৃতন| । 

বক্তা রুক্তমুখী বাণী বন্থযুক্তা বন্থুপরদা ॥ 

বাসি! বামরতা রঘুনাথবরপ্রদা। 

রী রাজ! কষ কৃষ্ণ প্রদা | 
যশ্োদা রাধিকা চণ্ডী দ্রৌপদী রুক্মিণী তথা । - 
গুহপ্রিযা গুহরতা শুহ্বংশবিলাদিনী। 

গণেশজননী মাতা বিশ্বরূপ! চ জান্ুবী। 

গঙ্গা কালী চ কাশী চ ভৈরবী ভুবনেশ্বর ॥ 

নির্মল! চ হবগন্ধা চ দেবকী দেবপুজিত। 
দক্ষজা দক্ষিণ! দক্ষ! দক্ষযঞ্তবিনাঁশিনী॥ 



১৩২ স্তব্রত্মমালা ৷ 

সুশীলা সুনরী সৌম্য মাতঙ্গী কমল! কালী। 
নিশুস্তনাশিনী শুস্তনাশিনী চওনাশিনী ॥ 

ধৃরলোচনসংহত্রী মহিযাস্থরমর্দিনী। 
উদ গৌরী ঝরা চ কামিনী বিশকরপিনী % 
ইত্যেবং শতনামানি কথিতানি বরাননে। 
নামস্মরণমাত্রেণ জীব্মুক্তো ভ্বেন্রঃ ॥ 

যঃ পঠেৎ পাতায় সততা হর্গাপদদয়মূ। 
মুচ্যুতে জন্মবন্ধেত্যো নাত্র কার্ধ্া বিচারণা ॥ 

সন্ধ্যাকালে দিবাভাগে নিশায়াং ঝা নিশামুখে 1 

পঠিত শতনামানি মন্রসিদ্ধিং লভে্ গ্রবমূ। 
অজ্ঞাহা স্তবরাজঞ্চ দশবিষ্ঠাং ভজেদ্যদি | 

তথাপি নৈব সিদ্ধিঃ স্তাঁৎ সত্যং সত্যং মহেশ্বরি ॥ 

ইতি শ্রীদু্গায়াঃ শতনাম-স্তোত্রম্॥ 

শ্বিব উবাচ ।--করালবান! কালী কামিনী কমল! কলা। 

ক্রিয়াবতী কোটিরাক্ষী কামাধ্যা কামন্ুন্দরী | 

কপোলা চ করাল! চ কালী কাত্যায়নী কুহঃ। 

কঙ্কালী কালদমনী: করুণা কমলাচ্চিতা ॥ 

কাদস্বরী কাঁলহরা কৌতুকী কারগশ্রিয়!। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রিয়। কৃষ্ণ-পুঁজিতা কৃষ্বন্লডা ॥ 

কৃষ্ণাপরাজিত! কষ্প্রিয় চ কষ্খরূপিণী। 

কালিকা কালরাতরিশ্চ কুলজ কুলপত্তিতা । 

কুলধন্বপ্রিয় কামা কাম্যকার্থবিভৃষিতা! ॥ 



_স্তবরত্বমালা | ১০৩ 

কুলপ্রিয়া কুলরতা কুলীনপরিপুজিতা । 
কুলজ্ঞা কমলাপুজ্যা কৈলাসনগভূষিতা ॥ 

কূটজা কেশিনী কাম্যা কামদা কামপণ্ডিতা 

করালাস্ত! চ কনর্পকামিনীরূপশোভিত৷ । 
কোলম্বকা কোলরত! কেশিনী কেশভূষিতা ॥ 

কেশবস্ত প্রিয়া কাশা কাশ্মীরা কেশবাচ্চিতা। 

কামেশ্বরী কামরূপা কামদানবিভূষিতা ॥ 
কালহস্ী কৃর্ণা্াংসপ্রিয় কৃম্মাদিপুজিতা । 
কেশিনী করকাকার! করকর্মমনিষেবিণী ॥ 

কটকেম্বরমধ্যস্থা কটকী কটকাচ্চিতা। 

কটপ্রিয়া করত! কটকর্মনিষেবিণী ॥ 

কুমারীপুজনরতা৷ কুমারীগণসেবিতা । 
কুলাচারপ্রিয়া কৌলপ্রিয়৷ কৌলনিষেবিণী ॥ 
কুলীন! কুলধর্ম্জ! কুলভীতিবিমর্দিনী। 

কামধন্মপ্রিয়। কামা। নিত্যা কামস্থরূপিণী ॥ 

কামরূপা কামহ্রা কামমনি'রপুজিতা । 

কামাগারস্বক্নপা চ কামাথ্য। কামভূষিতা | 
ক্রিয়াভক্তিরতা কাম্যা কাঞ্চনী চৈব কামদা। 

কোলপুষ্পান্থরা কোল-নিকোল! কলহান্তুকা ॥ : 

কৌশিকী কেতকী কুস্তী কুস্তিলা দিবি ভূষিতা ।- 

ইত্যেবং শৃণু চার্বঙ্গি রহস্তং সব্বমদলম্তী রর 

যঃ পঠেৎ পর ভক্ত্যা,স শিবো নাত্র সংশয়; ॥ 

শতনামগ্রদাদেন কিং ন দিদ্ধযতি ভৃতলে ॥ 

রা বিষুঃ্চ রুদ্রশ্চ বাসবাদ্য। দিবৌকসঃ। 
রহস্তপঠনান্দেৰি সর্ক্ে চ বিগতজরাঃ ॥ 

ত্রিযু লোকেযু বিশ্বেশি সত্যং গোপ্যমতঃপরম্। 



১০৪ স্তবরত্বমালা । 

নাস্তি নান্তি মহামায়ে তত্ত্রমধ্যে কথন | 

ক্রিয়য়া চ বিনা দেবি বিনা ভক্ত্যা মহেশ্বরী । 

গ্রসন্ধা স্যাৎ করালাস্যা স্তবপাঠাদ্দিগন্বরী ॥ 

সত্যং বচি] মহেশানি অতঃ পরতরং ন হি। 

ন গোলোকে ন বৈকুগ্ঠে ন চ কৈলাসমন্দিবে ॥ 

অতঃ পরতরা বিষ্া স্তোত্রং কবচমেব চ। 

ত্রিলোকেষু জগদ্ধাত্রি নাস্তি নান্তি কদাচন ॥ 

রাত্রাবপি দিবাভাগে সন্ধ্যায়াং বা স্ুরেশ্বরি। 

প্রজপেদ্তক্তিভাবেন রহস্যং স্তবমুত্তমম্॥ 

শতনামগ্রসাদেন মন্ত্রসিদ্ধিঃ গ্রজায়তে। 

কুজবারে চতুরদশ্তাং নিশাভাগে জপেন্তু যঃ ॥ 

স কৃতী সর্বশান্ত্র্ঞঃ স কুলীনঃ সদা! শুটিঃ | 

রহদ্যপঠনাৎ কোটিপুরশ্চরণজং ফলম্ ॥ 
প্রাপ্মোতি দেবদেবেশি সত্যং পরমন্থুন্দরি। 

স্তবপাঠাৎ বরারোহে কিং ন সিদ্ধযতি ভূতাল ॥ 

রাত্রৌ বিবতলেংশ্বথমূলেংপরাজিতাতিলে। 
প্রপঠেৎ কালিকা-স্তোত্রং যথীশক্ত্যা মহেশ্বরি ॥ 

শতবার প্রপঠনানন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ ধ্রবম্। 

ইতি শ্রীকালীশতনাম-স্তোত্রম্ ॥ 

 জগদ্ধাত্রী-শতনাম-স্তোত্রম। 

ঈশ্বর উবাচ ।-_শতনাম প্রবঙ্গ্যামি শৃুষ কমলাননে । 
যস্য প্রসাঁদমাত্রেণ ছুর্গা গ্রীতা ভবেৎ সতী ॥ 

সতী সাধবী ভবগ্রীতা ভবানী ভবমোচনী। 

আর্ধযা দুর্গা জয়া আদা 1'রনেত্রা শুলধারিণী ॥ 



স্তবরত্বমালা। ১০৫ 

পিনাকধারিণী চিত্রা! চণ্ডঘণ্টা মহাতিপাঁঃ। 

মনোবুদ্ধিরহস্কার! চিত্তরূপ। চিতাচিতি: ॥ 
র্বমন্ত্রময়ী সত্যা সত্যাননস্বরূপিণী। 

অনস্তা ভাবিনী তব্যা ভব্যাভব্য-স্বরূপিণী ॥ 

 শাকন্তরী দেবমাতা চিন্তা রত্প্রিয়া সদা । 

সর্ধবিদ্যা দক্ষকন্তা দক্ষষজ্ঞবিনাশিনী ॥ 

অপর্ণানেকপর্ণা চ পটলা পাটলাবতী। 

পট্রম্বরপরীধান। কলমন্ত্ীররঞ্জিনী ॥ 

অমেয়বিক্রমাক্রা সুন্দরী সুরসুন্দরী। 

বনদুর্গা চ মাতঙ্গী মতত্রমুনিপুজিতা | 
রাঙ্গী মাহেশ্বরী চৈন্্রী কৌমারী বৈষ্ক্বী, তথা । 

চামুওা চৈৰ বাঁরাহী লক্্ীম্চপুরুষাকৃতিঃ ॥ 
বিমলোতকরিণী জ্ঞান! ক্রিয়া সত্যা চ বুদ্ধিদা। 

বহুলা বহুলপ্রেমা সর্ববাহনবাহনা ॥ 

নিশুস্তশু্হননী মহিযান্ুরমর্দিনী 1 

মধুকৈটভহন্্ী চ চণ্তমুণ্ডবিনাশিনী | 

সর্ধাস্থর-বিনাশা চ সর্ধদানবঘাতিনী। 

সর্বশাস্ত্রময়ী সত্য সর্বান্ত্রধীরিণী তথা | 

অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেবাস্ত্স্য ধারিণী। 

কৌমারী চৈব কন্ঠ! চ কিশোরী যুবতী সতী ॥ 
 অপ্রৌঢা চৈব প্রৌঢা চ বৃদ্ধমাতা বলগ্রদা। 

য ইদং প্রপঠেস্িত্যং ছূর্গানাম-শতাষ্টকম্ 1 

নাসাধ্যং বিদ্যুতে দেবি ত্রিষু লোকেষু পার্বাতি । 

ধনং ধান্তং স্থৃতং গীয়াং হয়ং হস্তিনমেব চ ॥ 

চতুর্বর্গং তথা চান্তে লতেমুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্। 

কুমারীং পুজযিতবা তু ধ্যাত দেবীং সুরেস্বরীম্॥ 



১০৬ গুধররমীলা | 
পৃজয়েৎ পরয়! তক্ত্যা ঠন্লামশতাষ্টকম্। 

তন্ত সিদিভবেদেবি সর্বঃ সুরঘায়ৈরপি ॥ 

বাজানো দাসতাং যাস্তি রাজাং শ্রিয়মবাগ্ুয়াৎ। 

গোরোচমালক্রককুদ্ুমেন, সিন্দূরকপূরমধুত্রয়েণ ॥ 
বিলিখ্য মন্ত্রং বিধিনা৷ বিধিক্জো) ভবেত সদা ধারয়তে পূরাবি;। 

ভৌমাবস্তানিশাভাগে চন্ত্ে শতভিষাঁং গতে ॥ 

বিলিখা প্রপঠেৎ স্তোত্রং স ভবেৎ সম্পদাম্পদম্ | 

ইতি জগদ্ধাত্রী-শতনামস্তোত্রম্॥ 

শ্্ীয্গলকিশোরাষ্টোত্তর-শতনা মস্ত ত্রমূ। 

শ্রীযাধারু্ণদেবস্ত নামীমন্টোত্বরং শতম্। 
বাসসংকীর্তনং নাম শৃণু ভাগবতোভম ॥ 

বাধানামন্তধাযুক্তং কষ্ণনামরসালয়ম্। 

ষঃ পঠে প্রাতরুখায় ব্যাধিভিঃ লন বাধ্যতে ॥ 

ধেনো্গৈরচ্যতে রাগৈ রাধারষ্ণপদদরম্। 

বামদক্ষিণতস্তস্ত রাধাকৃষ্টোহমুধাবতি ॥ 

সুথেন পূর্ণমম্পত্তিং লভতে বৈষ্ণবো জনঃ। 

শ্ীপুর্বং জযপূর্বং বা রাঁধারুঞ্চেতি সংশ্মরন্॥ 

ুচ্যতে সর্বপাপেড্যো রাধারুফ্জেতিকীর্ভনাৎ। 

লক্ষনায়াং সহআাণাং ফলমাপ্লোতি মানব; ॥ 

রাধাক্কষ্জমহামন্ত্রং যো জপেদ্ ভক্তিমুক্তিদমূ। 

অন্তকালে ভবেত্তস্য রাধাকুষ্ণেতি সংস্ৃতিঃ ॥ 

রাধাকৃষ্ঠো পরং ব্রহ্ম গ্রকৃতে: পুরুষাৎ পরম্। 

ধ্যায়তে যোগিভিনিত্যং রাধারুষ্ণময়ং জগৎ | 



তখসমগ।ত|| | রা 

রাধ! কামধ্রার্ধানে ধরার্ধাঙ্গে চ মাধব£ 
বামদক্ষিণতঃ পাতু গৌরার্গী শ্ামসুন্দরঃ ॥ 

বামাঙ্গে রাধিক। পাতু দক্ষিণাঙ্গে চ মাধবঃ | 

সর্বাঙ্গং যে সদা পাতু রাঁধাকৃষে! দিৰানিশি ॥ 

শ্রীমদবুন্দাবনং ধ্যায়েবৈষবে। হৃদয়ে সদা! 

মহাপন্নং যোগপীঠং কাঞ্চনস্থলনির্মিতম্ ॥ 
পূর্ণচন্্রোদয়ং নিত্যং সর্বত্র কুস্থুমান্িত্তম্। 

কদম্বপাদগচ্ছায়ং কালিন্দীপুলিনোত্তমম্ ॥ 

সোগ্মান-মাধবীকুগ্র-ভ্রমদ্ত্রমরবিভ্রমম্ । 

কোকিল-ধ্বনিসঙ্গীতং মযুরাদ্যভিনর্ভনম্ ॥ 

কৃষ্ণসারসমাকীর্ণং কামধেনুম্থখাম্পদম্। 

গোপগোপীপ্রিয়স্থানং কল্পপাদপশোতিতম্ ॥ 

মধ্যে গোবদ্ধনং তত্র বিচিত্রমণিমঙদগিরমূ। 

রত্রসিংহাসনাসক্তং পদ্মরাগসরোরুহম্ ॥ 

তন্মধ্যে চিন্তয়েখ কৃষণং কিশোরং ননাননদনম্। 

বামে তস্য প্রিয়াং রাধাং কিশোরীং বার্ষভানবীম 

ইন্দ্রনীলমণিষ্তামং শিখগুবন্ধচুড়কম্। 
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং তিস্তামণিকলাপিনীম্ ॥ 
গুঞ্াদাম-কৃতোত্তংসং চন্গনেন্দুবিভূষিতম্। 

সিন্দুরবিন্দুশোভাচযাং কন্তরীবরচিত্রিতায়্। 

্রফুলপপৃরীকাক্ষং পূর্ণেনুম গুলাননম্। 

ইন্দীবরবিশালাক্ষীং শ্রীধুক্তকমলাননাম্ ॥ 
হাসাবিলোকনালোলং তা্ব'লরঙ্গিমীধরম্। 

মধুরন্মেরস্তীষাং বিশ্বাধরসুধাময়ীম্ ॥ 

গজমৌক্কিকনাসাগ্রং শফরবনমকরকুণ্ুলম্ 
মামাগ্রবিলযন্তত্কাং কপোলালোলকুত্লাম্ 



১০৮ স্তবরত্বমাল!। 

শ্রীবংসকৌন্তভোরস্কং বনমালাবিভূষিতম্। 
ুগপ্রীফলবক্ষোজাং শঙ্খকন্কণধারিণীম্॥ 

রডরালস্কৃতসর্বাঙ্গং পীতান্থরবিরাজিতম্। 
সল্লিকাহারকেমুরাং নীলকৌযেয়ভূষিতাম্॥ . 
মণি-মন্ত্ীরপাদাঁজাং তুলসীমঞ্ররীপ্রিয়ম। 

.অলক্তপাদকমলাং কৃজন,পুররঞ্রিতাম্। 

পুজিতং কোটিকন্দ্পঃ পরমানন্দমন্দিরম্। 

লীলালাবণ্যকল্যাণীং লীলাগানবিনোদিনীম্ 

জগন্মোহনসঙ্গীতং গোপীমগ্লমণ্ডিতম্। 

রাসমগ্লমধ্যস্থাং জগন্মোহনমোহিনীম্ ॥ 

্যান্বৈবং ভক্তিভাবেন পরমারাধ্যদেবতাম্। 

রাসমঞ্চে পঠেন্ক্ত্যা না়ামষ্টোত্তরং শতম্॥ 

রাসসংকীর্ভনস্যাস্য নায়ামষ্টতমস্য চ। 

খষিনরদগোস্থামীচ্ছন্োনু।প্সমীরিতম্ ॥ 
শ্রীরাধাক্কঞ্দেবোহদ্য পরমানন্দ-দেবতা | 

ন্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ 

শ্রীরুষ্ণঃ সচ্চিদানন্দো গোবিনো নন্দনন্দনঃ। 

শ্রীরাধ! পরমারাধ্য। রাধিকা বার্ষভানবী ॥ 

শ্রীরাধাবল্লভে! দেবে। রাধিকাপ্রাণবল্লতঃ | 

শ্রীরুষ্ণবল্লতা দেবী মাধবপ্রাণবল্পত! || 

রাধামুখাজমধুপো রাধিকা হৃদয়ুঙগমঃ | 

প্রীরুষ্ণজরসিক! রাম! গোবিন্দ-হৃদয়জম। ॥ 

বনমালী ঘনশ্তামো ব্রজেন্ত্রঃ শ্টামসুন্দরঃ | 

গোপিনী গোকুলেন্ত্রাণী' গোপিকা গোধনেশ্বরী। 

গোপালনাথেো গোগোপ্তা গোপালো গোকুলেশ্বর 

গোপালবল্লভা গোপী গোপালপ্রাণবল্পভা ॥ 



স্তবরত্ুমালা ৷ ১০৯ 

্ীমদুন্দাবনস্বামী কিশোরো রাসনায়কঃ। 
বৃন্দাবনেশ্বরী বুন্দা কিশোরী রাসমুন্বরী ॥ 

গোবদ্ধনধরো রামো মাধব ব্রজমোহনঃ। 

কুঞ্জবিহারিণী ধীরা বল্লভী ব্রজবাসিনী ॥ 

দামোদরো! ব্রজেশশ্চ রাঁধেশো মুরলীধরঃ ॥ 

বিদ্যুদগোরী সুব্ণাঙগী শ্রীমতী গোকুলেশ্বরী। 

অচ্যুতঃ কমলাকান্তো মুকুন্বশ্চ জনাদনঃ ॥ 

লীলাবতী রতিপ্রীতা রাসকীর্ডিঃ কলাবতী। 

মথুরেশো হৃধীকেশঃ কেশবে। গরুড়ধ্বজঃ ॥ 

সব্বাঙগসুন্দরী ধন্তা তুলসী কেশবপ্রিয় 

কংসারিঃ কৈটভারিশ্চ মুরারিমধুসথদূনঃ ॥ 

কল্যাণী কমল! লক্ষ্মী? সর্বাদ্ঠা চ সরম্থতী। 

বান্থুদেবো হরিঃ সৌবিশ্ক্রপাণিগদীধরঃ ॥ 

চন্ত্রাবলী বিশালাক্ষী লপিত৷ কুলপন্ধিনী। 

নারায়ণো জগন্নাথ; শ্রাবিষণুঃ পুরুযোত্তমঃ ॥ 

বিঝুপ্রির। রমা দুর্গা মহামারা প্রভাবতী। 
পদ্মনাভো যদু্েষ্ঠঃ শ্ীধর; পদ্মলোচনঃ ॥ 

জান্ববতী জগন্মাতা মত্যভাম! চ রক্সিণী। 

ইত্যেবং রাসতন্ত্োক্তং নাম চাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ 

আঘুরারোগ্যসম্পত্তিজয়কল্যাণকীর্ডিদম্। 

য ইদং মন্্রাজো নিত্যং পঠেদ্া ধারয়েখ সদা! | 

বাঞ্চাদিদ্ধির্বেন্তস্ত ভক্তি; স্তাৎ প্রেমলক্ষণা। 

লক্ষীন্তস্তয বস্র্গেহে মুখে ভাতি সরস্বতী ॥ 

ধন্মার্কামকৈবল্যং লভতে নিত্যমেব সঃ। 

ইতি শ্রীরাধাকষ্চযুগ্লনাম-স্তোত্রম্। 

৯০ 



১৩৩ ভবরডমালা । 

আদ্যাকালিকাদেব্যাঃ শতনাম-তোত্রয্ । 

হী কালী শ্রীক্রালী চ ক্রী' কল্যাণী কলাবিতী। 

কমলা কলিদপর্থী কপদ্বশিরুপান্ধিতা ॥ 
কালিকা! কালমাঁতা চ কালাঁনলসমহ্যতিঃ | 

কপর্দিনী করালাস্যা করুণামৃতসাগরা ॥ 

কুপামর়ী কৃপাধার! কৃপাপারা কপাগমা। 

রুশানুঃ কপিলা কৃষণ কুষ্ণানন্দবিবদ্ধিনী ॥ 

কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশ-বিমোচিনী। 

কাদগ্িনী কলাধার! কলিকলষনাশিনী ॥ 

কুমারীপূজনগ্রীতা৷ কুমারীপুজকালয়া। 

কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিণী | 

কদম্ববনসঞ্চার! কদস্কবনবাসি নী। 

কদম্বপুষ্পসস্তোষা কদন্বপুষ্পমালিনী ॥ 

কিশোরী কলকণা চ কলনাদনিনাদিনী । 

কাদস্বরীপানরত! তথা কাদস্বরীপ্রিয়। ॥ 

কপালপাত্রনিরতা৷ কঙ্কালমাল্যধারিণী । 

কমলাসনমন্তষ্টী কমলাসনবাসিনী ॥ 
কমলালয়মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী। 

কলহংসগতিঃ ক্লৈবানাশিনী কামরূপিণী 1 . 
কামরূপকৃতাবামা কামপীঠবিলাসিনী। 
কমনীয়! কল্পলতা কমনীয়বিভূষণা ॥ 
কমনীয়-গুণারাধ্যা কোমলাঙ্গী কশোদরী। 
করুণামৃতসস্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদ ॥ 
কারণানন্দজাপেষ্টা কারণার্চনহর্ষিতা । 
কারণার্ণবমংমগ্জা কারণামৃতপাবিনী ॥ 



্ সুবরতমালা পা 

ন্ুরীসৌরভামোদা কন্তরী তিলকোজ্জলা। 
ক্তুরীপূজনরতা! কন্তরীপূজকপ্রিয়া 
কন্তুরীদাহজননী কন্তুরী-মৃগতোধিণী । 

কন্তুরী-ভোজনপ্রীতা কপূরামোদমোদিত! | 

কপূরমালাভরণা কপূর-চন্দনোক্ষিতা। 

কপূরকারণাহলাদা ফপুরামৃতপািনী ॥ 

কপুরসাগরক্নাতা কপূরসাগরালয়া । 
কুষ্চটবীজজপপ্রীতা কৃষ্চজাপপবায়ণ | 

কুলীন! কালিকারাধ্যা কৌলিক্রিয্নকারিণী। 

'কুলাচার| কৌতুকিনী ফুলমার্গপ্রদর্শিনী ॥ 

কাণীশ্বরী কষ্টহর্ত্রী কাশীশবরদারিনী। 

কাশীশ্বরকৃতামোদ। কাশীশ্বরমনোরমা॥ 

কলমঞীরচরণা কণংকাঞ্ধীবিভূষণ! 

কাঞ্চনাদ্রিকতাগার! কাঞ্চনাচলকৌমুদী ॥ 

কামবীজজপানন্দা কামবীজম্বরূপিণী | 

কুমতিঘ্ী কুলীনার্তিনাশিনী কুলকামিনী ॥ 

ক্রী' হী শ্রী মন্ত্রবর্ণেন কালকণ্টকঘাতিনী । 
ইত্যাগ্ভাকালিকাদেব্যাঃ শতনাম প্রকীর্তিতম্ 

ককারকৃটঘ্টতং কালীবূপ-্বরূপকম্। 

পুজাকালে পঠেদ্যস্ত কালিকারুতমানসঃ ॥ 

মন্্সিদ্ধির্ভবেদাণ্ড তন্ত কালী প্রসীদতি। 

বুদ্ধিং বিষ্যাঞ্চ লভতে গুরোরাঁদেশমাত্রতঃ। 

ধনবান্ কীর্ডিমান্ তুয়াদ দানশীলো দয়ান্িতঃ 1 

পুক্র-পৌন্র-হুখৈহর্ষ্-মোদতে সাধকো ভুৰি ? 
ভৌযাবান্তা-নিশাভাগে মপর্চকসমন্বিতও 

পৃজযিতবা মহাঁকালীং আদ্যাং ত্রিভূবনেশ্বরীম্ ॥ 



স্তবরত্বমালা ৷ 

গঠিত্বা শতনামানি সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ। 

নাসাধ্যং বিদ্ভতে তত্ত ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ॥ 

অষ্টোত্তরশতা বৃত্ত পুরশ্চ্য্যাস্য গীয়তে । 

পুরদ্ক্রিয়ান্থিতং স্তোত্রং সর্ধাতীষ্টফল-প্রদম্ ॥ 

শতনামস্ততি মিমাং আগ্ভাকালীন্বর্রপিণীম্। 

পঠেদা পাঠয়েদাপি শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েদপি। 

সর্বপাপবিনিশ্মুক্তে। ব্রহ্মাযুজ্যমাগ্লয়াৎ। 

ইতি মহানির্বাণ-তন্ধে আগ্ঘাকালিকা-শতনাম-স্তোত্রম 1 

শ্রীকৃষ্ণশতনাম-স্তোত্রম। 

শ্রীরুষ্ণ উবাচ। 

বন্থন্ধরে বরারোছে নায়ামষ্টোত্তরং শতং । 

সর্ধ্মঙ্গলমাঙগলামণিমাগ্্টপিদ্ধিদং | 

মহাপা ককোটিদ্রং সর্বতীর্থফলপ্রদং। 

সমস্তজপধজ্ঞানাং ফলদং পাপনাশনং ॥ 

শৃণ দেবি গ্রবক্ষ্যামি নামামগ্টোত্বরং শতং | 

সহঅনান্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্তা! তু ষৎ ফলং ॥ 

একাবৃত্ত্া তু কষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রঘচ্ছতি | 

তম্মাৎ পুণাতমফতৎ স্তোত্রং পাপপ্রণাশনং ॥ « 
শ্রীরুষ্দ্যাষ্টোত্তরশতনায়াং শী শেমধামিরনুষ্টপ্ছন; শরীরে দে 

শীরুষ্ণাষ্টো ভরশতনাম-পাঠে বিনিয়োগ: | 

ও শ্রীরৃষ্ণঃ কমলানাথো বাস্থদেবঃ মনাতিনঃ। 
বান্ুদেবাত্মজঃ পুণো। লীলামান্ুষবিগ্রহঃ | 

শ্রীবংকৌন্ততধরো ষশোদাবৎসলো। হরিঃ। 

চতৃভূ জন্ত চক্রা সিগদাশঙ্খাঘুজাযুরঃ ॥ 



স্তবরত্রমাল]। 

ধেঁধকীনন্দনঃ শ্রীশোনন্দগৌপপ্রিয়াস্বজঃ । 

নমুনাকেলিসংহারী মুচুকুন্দগ্রসাদকঃ | 

ফোড়শস্ত্রীসহস্্রেশস্ত্িভন্নী মধুরারূতিঃ।, 

শুকবাগমৃতাবন্ধী গোবিন্দে। গোবিদাংপতিঃ ॥ 

বংদপালনসঞ্চার-ধেন্তুকাস্রতঞ্জনঃ। 

উত্তানতালভেত্ত। চ তমালদ্যামলাকৃতিঃ ॥ 

গোপগোপীশ্রো৷ যোগী হ্দ্যকোটিসমপ্রহঃ। 

ইলাপতিঃ পরংজ্যো তির্ধাদবেন্ধ যতৃদ্ধহঃ । 

বনমালী পীতবাসাঃ পারিজাতাপহারকঃ। 

গোবদ্বনাচলোদ্বত্তা গোপালঃ সর্বপালকঃ ॥ 

অভ নিরপ্জনঃ কামজনকঃ ক্জীলোচন? 

মধুহা মথুরানাথে! দ্বারকানায়ুফৌ! বলী ॥ 

বুন্দাবনান্তণঞ্চারী তুলসীদাঘ ভূষণ । 

স্যমন্তকমণেহপ্ নরনারায়ণা স্মকঃ ॥ 

কুজরৃষ্ণামরধরো মায়ী পরমপুরুষঃ | 

ুষ্টিকাসুরচান্রমহাযুদ্ধ-বিশীরদঃ | 

সংসারবৈরিঃ কংসারি মুরারিনরকান্তকঃ। 

অনাদি ব্র্মচারী চ কৃষ্টাব্যঘনকর্ষকঃ ॥ 

শিশুপালশিরশ্ছ্ত্তা দুর্যযোধনকুলান্তকৃৎ। 

বিদৃরাক্রুরবরদে! বিশ্বরূপপ্রদশকঃ ॥ 

বষভাগ্রবিধ্বংসী বাঁণাস্থরবলান্তকৃৎ। 

বুধিষ্টির প্রতিষ্ঠাতা বহিবহীবতংনকঃ ॥ 

জগদ্গুর জগন্নাথে বেণুবাদ্ধবিশারদঃ। 

পার্থসারথিরব্যক্তো গীতামৃতমহোদধি; ॥ 

কালীয়ফণিমাণিক্যরঞ্জিতশ্রীপদানুজঃ | 

ঘাঁমোদরো। যজ্ঞভোক্তা দানবেন্ত্রবিনাশনঃ 



১১৪ স্তবরত্বমালা। 

নারায়ণ: পরং ব্রঙ্গ পর্নগাশনবাহন2। 

জলক্রীড়াসমাসক্তগোপীবস্ত্রাপহারকঃ ॥ 
পুণ্যবেদস্তীর্ঘবেদবেদবেদে দয়ানিধিঃ | 

সর্বতীর্থাম্বকঃ সর্ধগ্রহরাপী পরাৎপরঃ ॥ 

ইত্যেবং কৃষ্ণদেবস্য নাক্গামক্টোত্তরং শতং । 

কৃষ্ণেন কষ্ণতক্তেন শ্রত্বা গীতাযৃতং পুন, 

স্তোত্রং কৃষ্ণপ্রিত্বকরং কৃতং তন্মান্ময়া শ্রতং ! 

কষ্চনামামৃতং নাম পরমাননদায়কং ॥ 

তমুপত্রবঃথদ্ং পরমায়ুষ্যবদ্ধনং | 

নামশ্রুততপ্তীর্ঘং ষৎ কৃতং ত্বিহ জন্মনি ॥ 

গঠতাঁং শৃতাঞ্চেব কোটি-কোটিগুণং ভবেং।। 

পুজপ্রদমপুত্রাণামগতীনাং গতিপ্রদং | 

ধনাবহং দৰিদ্রাণাং জয়েচ্ছুনাং জয়াবহং ॥ 

শিশুনাং গোকুলানাঞ্চ পুষ্টিদং পুণ্যবর্ধনং । 
বাতগ্রহজ্বরাদীনাং শমনং শাস্তিমুক্তিদং ॥ 

সমস্তকামদং সদ্যঃ কোটিজন্মাঘনাশনং। 

অস্তে ভু কষ্চম্মরণং ভবতা'পভয়াপহং ॥ 

কুষ্তায় যাঁদবেন্ত্রায় জ্ঞানতুদ্ধায় যোগিনে। 

নাথায় রুক্সিণীশাঁয় নমো বেদান্তবেদিনে ॥ 

ইমং মন্ত্রং মহাদেবি জপেররে! দিবাঁনিশং | 

সর্কপ্রহান্থগ্রহভাক্ সর্ববপ্রিয়তমো ভবেৎ ॥ 
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতঃ সর্ববসিদ্ধি-সমৃদ্ধিমান্) - 
নিবেশ্ত গোগালমন্ত/কুষ্ণসাবৃজ্যমাপুয়াৎ ॥ 

ইতি নারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে উমামহে্থর- 
ংবাদে শ্রীকষ্ণাষ্টোতর-শতনাম-স্তোত্রম ॥ . 

(উবে 



স্তবরত্বমালা । ১১৫ 

রাঁমাউশতকং নাম স্তোত্রমূ। 
বেদব্যাস উবাচ। 

শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষ্যামি রামস্তাস্ভূতকর্শণঃ 

নামাষ্টশতকং পুণাং ত্রিযু লোকেষু বিশ্রুতং | 
নাতঃ পরতরং গুহাং ত্রিযু লোকেযু বিদ্যতে। 

কৈলাসশিখরে রম্য নানারদ্রবিভূষিতে ॥ 

একা গ্রগ্রযতো তৃত্বা বিষুমারাধ্য ভক্তিভিঃ 

উপঝিষ্স্ততো৷ ভোজ পার্বতী শঙ্করোহব্রবীৎ | 

পার্কত্যে হি ময়া সাধ্ধং তোক্ত,ং ভুবনবন্দিতে | 

তমাহ পার্বতী দেবী জণ্তু। নামসহশ্রকং ॥ 

ততো ভোক্ষাম্যহং দেব ভূজ্যতাং ভবতা প্রভো । 

ততস্তাং পার্কতীং প্রাহ প্রহসন্ পরমেশ্বরঃ ॥ 

ধন্যাসি কতপুণ্যাসি বিষুতক্তাসি পারবতি | 

ছুলতা বৈষ্ণবী ভক্তির্ভাগধেয়ং বিনেশ্বরি ॥ 

রাকারাদীনি নামানি শৃতো মম পার্কতি। 

মন; প্রসন্নতামেতি রামনামাতিশঙ্কয়া ॥ 

রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাস্নি | 

ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাতিধীয়তে ॥ 
রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। 
সহঅনামমধ্যে তু রামনাম বরাননে ॥ 

রামেত্যুক্ত1 মহাদেবি ভূজ্ সার্ধং ময়াধুনা। 

ততো রামেতি নামোক্ত। সহ তুক্তা চ পার্ধতি ॥ 

ততো ভুক্ত। মহাদেবী পতিন! সহ্ সংস্থিতা । 
পপ্রচ্ছ শ্রীমহাদেবং প্রীতি প্রবণমানসা ॥ 

সহঅনামভিস্তল্যং রামনাম তবয়োদিতং। 

তন্তান্তান্যপি নামানি সত্তি চেদ্রাবণঘ্িষঃ ॥ 



১১৬ সতবররমলী। 
কথাতাং মম দেবেশ তত্র মে এরীতিরুভমা | 

্রীশঙ্কর উবাচ।__শৃণু নামানি বক্ষ্যামি রামচন্স্ত পার্ধতি | 

লৌকিকা বৈদিকা; শব্দা যে কেচিৎ সস্তি পার্ববতি। 

নামানি রামভদ্রস্ত সহঅন্তেযু চাধিকং ॥ 

তেষু চাতযন্তমুখ্যং হি নায়্ামগ্টোত্তরং শতং। 
বিষ্টোরেকৈকনামানি সর্ববেদাঁধিকং ফলং ॥ 

তাুঙ, নামসহস্রাণি রামনাম পরং মতং। 

জপতঃ সর্ববেদাংশ্চ সর্কমন্ত্রীশ্চ পার্ধতি ॥ 

তম্মাৎ কোটি গুণং পুণ্যং রামনামৈব লত্যতে। 

ভন ্রীরামাঞ্োত্তরশতনামস্তোত্রস্ ঈশ্বরখষিরন্টপ্ছন্দঃ শ্রীগাম, 

নো! দেবতা শ্রীরামচন্রপ্রীতার্থং জপে বিনিয়োগঃ। 

গু শ্রীরামো রামভ্রশ্চ রামচন্দ্রশ্চ শাশ্বত | 

রাজীবলোচনঃ শ্রীমান রাজেন্দ্রো রঘুপুঙ্গবঃ | 
জানকীবল্লভো জৈত্রো জিতামিত্রো জুন; | 

বিশ্বা মত্রপ্রিয়ো দাস্তঃ শরণজাণততপরঃ। 

বালিপ্রমথনো বাগ্ী সত্যবান সত্যবিক্রদ; ॥ 

সতাব্রতো ব্রতফলঃ সদা হনুমদাশ্রয় | 

কৌশলেয়ঃ খরধ্বংসী বিরাধবধপত্ডিতঃ| 

বিভীষণপরিত্রাতা দশগ্রীবশিরোহরঃ | 

সপ্ততালগ্রভেত্তী চ হবাকাদণ্খণ্ঁনঃ ॥ 

জামদগ্্যমহাদর্পজলনস্তাড়কান্তকঃ। 

বেদান্তসারোইমেয়া আ্বা ভববৈষ্ঠশ্চ ডৈষজঃ ॥ 

দূষণতরিশিরো-হস্ত। ত্িমৃতিজতি গণস্রী। 
ত্রিবিক্রমন্ত্রিলোকাস্মা পৃণ্যচারীতি কীর্থনঃ ॥ 

বিলোকরক্ষকো ধন্বী দণডকারণ্যপুণ্যকৎ। 

অহল্যাপাবনশ্চৈব পিতৃতক্তো বরগ্রদঃ ॥ 



তবনমপাত1 1 রি 

জিতেন্বিয়ো জিতক্রোধো জিতলোভো জগদণ্ডরঃ | 

খঙ্ষবানরসংঘাতী চিত্রকৃটসমাশ্রয়ঃ ॥ 

জয়ন্তত্রাণবরদঃ স্থুমিপ্রাপুব্রসেবিতঃ | 

সব্বদেবাধিদেবশ্চ মৃতবানরজীবন; ॥ 

মায়ামারীচহস্ত। চ মহাভাগো মহাভূজঃ | 

সর্ববদেবস্ততঃ দৌমো। রহ্মণ্যো মুনিসবস্তৃতঃ ॥ 
মছাযোগী মহোদারঃ সুগীবেগ্সিতরাজ্যদঃ | 

সর্বপৃণ্যাধিকফলঃ সর্বপা পবিনাশনঃ ॥ 

মহাপুরুষ; সর্বাদিঃ পরমঃ পুরুস্তথা । 

পুণ্যোদয়ে৷ দয়াসারঃ পুরাণ পুরুষোত্ম? ॥ 

ন্মিতবক্তে) মিত্রভাষী পূর্ণভাষী চ রাঘবঃ। 
অনন্তগুণগন্ভীরে ধীরো দান্ত গুপোত্তরঃ | 

মায়ামানুষচারিত্রো মহাদেবাতিপৃজিতঃ। 

সেতুক্জ্জিতবারীশঃ সর্বতীর্থময়ো হবি; ॥ 

শ্যামা; সুন্দরঃ শুরঃ পীতবাঁসা ধনুদ্ধরঃ | 

সর্বযজ্ঞাধিপো যজ্জে৷ জরামরণবঙ্জিতঃ ॥ 

শিবলিঙ্গ-গ্রাতষ্ঠাতা সর্বীঘপরিবর্জিতঃ। 

পরমাত্মা! গরংব্রহ্গ সচ্চিদানন্ববিগ্রহঃ ॥ 

পরং জ্যোতিঃ পরং ধাম পরাকা্ঠা-পরাপর;। 

পরেশঃ পারগঃ পারঃ সর্বদেবাত্মকঃ শিব ॥ 

ইত্যেতৎ রামভদ্রস্ত নায়ামষ্টোত্বরং শতং। 

গুহাদগুহাতরং দেবি তব প্রীত্যা গ্রকীর্তিতং ॥ 

যঃ পঠেৎ শৃণুয়াাপি ভক্তিযুক্তেন চেতসা। 

স সর্কৈশ্বচিতে পাপৈঃ কল্পকোটিশতোছবৈঃ ॥ 

জলানি স্থলতাং যান্তি শত্রবে যান্তি মিত্রতাম্। 

রাজানো দাসতাং যান্তি বহুয়ো যাস্তি সৌমাতাং ॥ 



১৮৮ শুক্রতুমালা । 

আন্ুকৃলাঞ্চ তৃতানি স্কেরধযং যাস্তি চলাঃ প্রিয়। 

অনুগ্রহং গ্রহা যাস্তি নাশমায়াস্ত্যপদ্রবাঃ ॥ 

পঠযতে তক্তিভাবেন জনস্য গিরিসন্তবে। 

ষঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত তশ্ত বশ্যং জগত্রয়ং। 

ষদ্যৎ কাময়তে চিত্তে তত্তদাগ্লোতি কীর্ডনাৎ। 

ষঃ পঠেদ্রামচন্্রন্ত নান্নামষ্টোত্তরং শতং ॥ 

জ্ঞানেনাপি চ কুর্বাণো ন স পাঁপেন লিপাতে। 

মর্বদেবেষু তীর্থেধু দানেষু চ ব্রতেষু চ॥ 

তৎফলং কোিগুণিতং স্তবেনানেন লভ্যতে। 

পুণ্যকালেধু সর্ব পঠন্লানস্তযমহুতে ॥ 

করকোটিহজানি কল্পকোটিশতানি চ। 
বৈকুষ্ঠে বাসমাপ্রোতি দশপুর্বৈর্দশাপরৈঃ 

রামং দূর্বাদলগ্তামং পদ্নাক্ষং পীতবাসসং। 

্তবন্তি নামভির্দিব্যৈর্ন তে সংসারিণো! নরাঃ | 

রামায় রামভদ্রায় রামচন্ত্রায় বেধসে। 

রঘুনাথায় নাথায় মীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ 
ইমং মন্ত্রং মহেশানি জপন্েৰ দিবানিশং | 

সর্ধপাপবিনিম্মুক্তো বিুসাুজ্যমাগুয়াং। 

ইতেতদ্রামচন্ত্স্ত ঞ্াহায্মযং বেদসম্মতং | 
কথিতং তব গাঙ্গেয় যতন্ত্ং বৈষণবোভ্তমঃ ॥ 

বন্দামহে মহেশানি হরকোদণ্ুথগ্ডনং | 

জানকী হৃদয়ানন্দচন্দনং রঘুনন্দনং ॥ 

ইতি পন্নপুরাণে পার্ধতীশ্বর-সংবাদে শ্রীরামচন্্র-স্তবরাজঃ | 



. স্তবরতুমাল। | ১১১ 

_ শিবশতনাম-স্তোত্রমূ। 
পার্কত্লাবাচ ।--দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণব-তারক। 

শিবলিঙ্গার্চনং সর্বং আতং তব মুখাৎ প্রতো ॥ 

ইদানীং শ্রোতুষিচ্ছামি শিবদ্য শতনামকং। 

ষস্য শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ 

সারাৎসারং মহাদেব কথয়ম্ব দয়ানিধে। 

শ্রীসদাশিব উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছি ॥ 

তস্য ম্মরণমাত্রেণ সংসারান্ুষ্যুতে নরঃ। 

অতিওহ্াং মহৎপুণ্যং তব স্নেহাঁৎ প্রপ্বীশিতম্ ॥ 

গোপনীয়ং প্রযত্বেন ন প্রকাস্তং যথা তথা । 
মম নাম পরাধঞ্চ তবৈব কথিতং ময়! ॥ 
তেযাং মধ্যে সহঅঞ্চ সারাৎসারং পরাৎপরম | 

তত্র সারং সমুদ্ধত্য কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে ॥ 

মম নামশতটঞচর কলৌ পূর্ণফলপ্রদম্। 
কেবলং স্তবপাঠেন মম তুল্যে! ন সংশরঃ ॥ 

পীঠাদিন্যাসসংযুক্তমুষ্যা দিন্যাসপূর্ববকম্। 

দেবতাবীজসংযুক্তং শৃণুঘ পরমান্ভূতম্॥ 

নারদোইস্য বি: প্রোত্তস্ছন্দোইবষ্বুদা্তম্। 

নদীশিবো মহেশানি দেবতা পরিকীর্তিতঃ 

ঘড়ক্ষরং মহাবীজং চতু্বর্গপ্রদায়কম্। 

সর্ববাভীষ্টপ্রসিদ্ধযর্থে বিনিয়োগ: গ্রকীর্তিতঃ ॥ 
ও মহাশূন্যে মহাকালো মহাকা'লীযুতঃ সদ] । 

দেছমধ্যে মহেশানি লিঙ্কাকারেণ বেষ্টিতঃ ॥ 

মূলাধারে স্বরন্শ্চ কুগুলীশক্তিসংঘুতঃ | 

্বাধিষ্ঠানে মহাবিষুন্ত্লোক্যপালকঃ সদা ॥ 



৯২০ স্তবরত্বমাল! | 

মণিপুরে মহারুদ্রঃ সব্বমংহারকাঁরকঃ | 

অনাহতে ঈশ্বরোহ্হং সর্বদেবৈরিষেবিতঃ | 

বিশ্ুদ্ধাখ্যে ষোড়শারে সদীশিব ইতি স্বৃতঃ। 

আজ্ঞাচক্রে শিবঃ সাক্ষাৎ বিত্তরূপেণ সংস্থিতঃ ॥ 

সহআরে মহাপদ্নে ত্রিকোণনিলয়ান্তরে । 

বিদুরূপে মহেশানি পরমেশ্বর ঈরিতঃ ॥ 

বাহ্যরূপে মহেশানি নানারূপধরে হৃহম্। 

কৈলাসে জ্যোতিরূপেণ কৈলাদেশ্বরমংজ্ঞকঃ | 

হিমালয়ে মহ্শানি পার্কতীপ্রাণবল্লভঃ। 

কাগ্ঠাং বিঞ্জেখরশ্চৈব বাণেশ্বরস্তথৈব চ॥ 

শস্তুনাথশন্দ্রনাথশ্তত্রশেখরপর্কতে । 

আদিনাথ: সিন্ধুতীরে কামরূপে বৃষধ্বজঃ ॥ 

নেপালে পশুপতিনাথঃ কেদারে পাবকেশ্বরঃ | 

হিজ্লায়াং কপানাথো রূপনাধ্দুর্নতঃ ॥ 

দ্বারকারাং হরশ্চৈৰ পু্করে গ্রমথেশ্বরঃ | 

হরিদ্বারে মহেখানি গঙ্গাধর ইতি স্তৃতঃ | 

কুরুক্ষেত্রে পাগুবেশো বুন্দারণ্যে চ কেশবঃ | 

গোকুলে গোপিনীগুজ্যো গোপেশ্বর ইতীরিতঃ 
সথুরারাং কংসনাতো মিথিলায়াং ধনুদ্ধরঃ | 

অযোধ্যায়াং কৃ্ডিব।সাঃ কাশ্মীরে কপিলেশ্বরঃ | 
কাঞ্ধীনগরমধ্যে তু মন্গাম ত্রিপুরেশ্বরঃ | 

চিত্রকুটে চন্ত্রচুড়ো যোগীন্ছে| বিশ্ধা পর্বতে ॥ 

বাণলিঙ্গে৷ নম্মদায়াং গ্রভাসে শুলভূৎ সদা । 

ভোজপুরে ভোজনাথো গয়ায়াঞ্চ গদাধরঃ ॥ 

ঝাড়থণ্ডে বৈদানাথে। বক্রেশ্বরস্তথেৰ চ। 

বীরভূমৌ দিদ্ধনাথে রাছ়ে চ তারকেশ্বরঃ | 



স্তবরত্মমালা। ৯২১ 

ণ্টেখরশ্চ দেবেশি রদ্বাকরনদীতটে টি 

ভাগীরখীনদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ | 
দ্রেশ্বর্চ দেবেশি কল্যাণেশ্বর এব হি। 

নকুলেশঃ কালীঘাটে শ্রীহটে হাটকেশ্বরঃ ॥ 

ক্হং কোচবধূপুরে জল্নেশ্বর ইতি স্থিতঃ। 
উৎকলে বিমলাক্ষেত্রে অগন্নাথো হ্াহং কূলৌ ॥ * 

নীলাচলারণ্যমধ্যে ভূবনেশ্বর ঈরিতঃ। 

রামেশ্বরঃ সেতুবন্ধে লঙ্কায়াং রাবণেশ্বরঃ ॥ 

রজতাচলমধ্যে তু কুবেরেশ্বর ঈরিতঃ। 
লক্ষমীকাস্তো৷ মহেশানি সদ গ্রীশৈলপর্কতে | 
ব্যন্থকো৷ গোমতীতীর়ে গোকর্ণে চ ত্রিলোচনঃ । 

বদরিকাশ্রমমধ্যে কপিনাথেশ্বরো হ্যহম্ ॥ 

স্বর্গলোকে দেধদেবে মর্ত্যলোকে সদাশিবঃ | 

গাতালে বান্থুকীনাখো যমরাট, কালমনদিরে ॥ 

নারায়ণশ্চ বৈকুঠ্ঠে গোলোকে হরিছ্রম্বথা | 

গন্ধরব্বলোকে দেবেশি পৃপ্পদন্তেম্বরে হ্যহম্ ॥ 

শশীনে তৃতনাথশ্ঠ গৃহে চৈব জগদ্গুরুঃ। 

অবতারে শহ্করোহহং বিরূপাঙ্ষস্তখৈব চ॥ 

কামিনীজনমধ্যে তু কামেশ্বর ইতি স্থিত; । 

চক্রমধ্যে কুলীশশ্চ সলিলে বরুণেশ্বরঃ ॥ 

'আশুতোষে। ভক্তমধ্যে শব্রণাঁ ত্রিপুরাস্তকঃ | 

শিষ্যমধ্যে গুরুশ্চাহং তখৈব পরমোগুর; ॥ 

টন্দ্রলোকে সোমনাথ: স্বভানুর্ভানুমণ্ডলে। 

ত্রেলোক্যে লোকনাথোহহং রুভ্রলোকে মহেশ্বরঃ | 

সমুত্রমথনে কালে নীরকণস্ত্রিলোকজিৎ। 

জনদুবীগে জগকর্তী শাকনীগে টতৃতু'জঃ 
৯১ 



১২২ স্তবরত্বমালা। 

কশরীপে পদ ক্রৌ্চদ্বীপে কপালভৃৎ। 

মীনদ্বীপে মীননাথঃ প্রক্ষদ্বীপে শশীধরঃ ॥ 

অহঞ্চ পুক্ষরধীপে পুরুযোত্ত্ণ ঈরিতঃ 
দেবমধ্যে বান্থদেবে গুরুমধ্যে নিরঞ্রনঃ ॥ 

পুরাণে পরমেশানি ব্যাসেশ্বর ইতীরিতঃ। ! 
আগুমে নাগভট্টোংহং নিগমে নাদরূপধূক 1 

সর্বজ্ঞে জ্যোতিযাং মধ্যে যোগেশো ফোগশান্ত্রকে । 

দীনমধ্যে দীননাথ উমানাথত্তখৈব চ ॥ 

রাজরাজেশ্বরশ্চৈব নৃপাণাং নগনন্দিনি। 

পরংব্র্গ সত্যলোকে হ্যনস্তোহক্সি বাতলে ॥ ১০০ ॥ 

আবধস্তসবপরয্যস্তং লিঙ্গরূপী হ্হং প্রিয়ে। 

ওঁ ইতি তে কথিতং দেবি মম নীমশতোত্বমম্॥ 
পঠনাৎ শ্রবণাচ্চৈব মহাগাতককোর্টধঃ | 

নশ্ত্ন্তি ততক্ষণাঙ্গেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়; ॥ 

অজ্ঞানিনাং জ্ঞানসিদ্ধিন্তণনিনাং পরমং ধনং। 

অতি-দীনদরিদ্রাণাং চিন্তামপি-স্বর্ূপকং ॥ 

রোগিণাং পাগিনাঞ্চেব মহৌষধিরিতি স্থৃতঃ | 
যোগিনাং ফোগসারঞ্চ ভোগিনাং ভোগমোক্ষদং ৷ 

এককালং দ্বিকালং বা.ত্রিকালং বা পঠেদষদি। 

অথব! রজনীকালে নির্জনে শিবসঙন্গিধৌ ॥ 
যঃ পঠেৎ সাধকশ্রেষ্ঠঃ স এৰ শ্রীঘদাশিবঃ | 

কৃষ্ণাং চতুর্দশীং প্রাপ্য গঠেদ্ভক্তিগরায়ণঃ ॥ 

সূ এব সর্বািদ্বীশো! জায়তে ভূবিমগ্ডলে। 

চতুরদস্ামমাবস্তাং সোমবাবে বিশেষতঃ ॥ 

ধঃ স্বয়ং তত্প্রদোষে তু পুজযিত্া স্তবং পঠেং। 

তসা সন্ধে মহেশানি তিষ্ঠামি চ সদা প্রিষে | 



স্তবরদ্রমালা। ১২৩ 
ষংঘং কামসুপন্কৃতা পঠেৎ স্োব্রমন্তমম্। 

তং তং কামমবাপ্লোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়; ॥ 

জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে বিদেশে পণ্ুসক্টে। 

বনঘধ্যে রণমধ্যে সভামধ্যে তথৈৰ চ॥ 

রাজদ্বারে মহাঝোগে মহাশোকে মহাতয়ে। 

সর্ধত্ৈঝাগুভং হস্তি স্ববপাঁঠপ্রসাদতঃ। 

আকর্ষণং ধশীক্ার্য্যং মারণোষ্চাটনাদিকং ॥ 

শান্তি-পৃষটিস্স্তনাদি পাঠমাত্রাৎ প্রজায়তে। 

অপু লভণ্ে পুত্রং ধনার্থী লতত্ে ধনং । 

বিদযার্থী লততে বিদ্যাং মোকার্থী মোক্ষমাঞু়াং। 

বহু কিং কথ্যতে দেবি শৃণু মতপ্রাথবল্পভে ॥ 

অসাধ্যং সাংয়েৎ সর্বং স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ। 

অহঞ্ জগদাধারে! মমাধারত্বষের হি॥ 

তৎসম! প্রক্ৃতিরাস্তি মংসমো নাস্তি পুরুষঃ। 
তৰ ষোনিং সমাসাদ্য সর্বমেব করোম্যহং ॥ 

এতজজ্ঞানং মহেশানি পাতে যা বদ্েখ কচিং 

ূর্ধায় ভ্তিহীনা় ছুষ্টায় জরা বনে ॥ 
শিবভক্তিনিহীনার শক্তিনিন্দাপরায় চ। 

ন প্রকান্ঠং মহাদেৰি প্রকাশীচ্ছিবহা ভবেৎ॥ 

শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় শিববিষুপরায় চ। 

অছৈতভাবযুক্কা় দেবীভক্কিপরায় চ॥ 

শতনাম মহান্তোত্রং তশ্বৈ দেয়ং ষহেশ্বরি ! 

ইতি শ্রীমহালিঙ্গেখরতন্ত্ে শিব-পার্বতী-মংবাদে পীঠাদিক্রামেণ 
শিবস্য শতনাম-স্তোত্রম্ ॥ 



১২৪ সবরত্বমালা। 

তারাশতনাম-স্তোত্রয। 

শ্রীশিৰ উচচি।--তারিশী তরলা তত্ী তারা তরুণ্বন্নরী। 

তীররূপা তরুস্তাহ! ত্ুক্ষীণগয়োধরা ॥ 

তুরীয়া তরল! ভীব্রগমনানিলবাহিনী । 

উগ্ততারা জয়া চত্ী শ্রীমদেকজটা শিবা ॥ 

তরুণ! শাস্তবী ছিন্নভাল! চ ভদ্রতারিণী । 

উত্ভা উত্তপ্রভ৷ নীলা কৃষ্ণা নীলসরন্তী ॥ 

দ্বিতীয়া শৌভনী নিত্যা নবীনা নিত্যনৃত্তমা 

চগ্ডিকা বিজয়ারাধা! দেবী গগনবাহিনী ॥ 

অটহাস্যা করালাস্যা চরাস্যাদিতিপুজিতা। 
সগ্ডণ! সপ্খগারাধ্য! হরীন্দরদেবপুজিতা ॥ 

রক্তপ্রিয়৷ চ রক্ষী কুধিরাস্যবিভূষিতা ! 

বলিপ্রিয়! বলিরতা! দুর্গা বলবন্তী বলা ॥ 

বলপ্রিয়৷ বলরত। বলরামগ্রপূজিতা | 

অর্ধাকেশেশ্বরী কেশ! কেশবেশবিভূষিত] ॥ 

পন্মমাল! চ পল্নাঙ্সী কামাধ্যা গিরিননিনী। 

দক্ষিণ চৈব দক্ষ! চ দক্ষজা দক্ষিণে রতা ॥ 

বজপুল্প্রি্৷ রক্তপ্রিয়া কুম্থমতূষিতা | 

মাহেশ্বরী মহাদেবপ্রিয়৷ পঞ্চবিতৃষিত৷ ॥ 

ইড়া চ পিগ্গলা চৈব সুযুযা গ্রাণরূপিণী ॥ 
গান্ধারী পঞ্চমী গঞ্চাননাদিপরিপূজিতা! ।' 

ইত্যেতৎ কথিতং দেবি রূহদাং গরমানুতম্ ॥ 
অন্বা মোক্ষমবাপ্োতি ভাবাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ। 

য ইদং পঠতি স্তোত্রং তারাস্ততিরহস্যকং 
সর্বসিন্ভিযুতে। ভূত বিহরেৎ ক্ষিতিমবে। 



সবরত্বমালা। এত, 

ত্যৈব মন্তরসিছিং স্যাম দিদ্িরনুত্মমা | 

ভবত্যেষং মহামায়ে সতাং সত্যং ন সংশয়ঃ। 

মন্দে মঙ্গলবারে চ যঃ পঠেন্পিশি সংযতঃ ॥ 

তস্যৈব মন্তরিদ্ধি স্যাদ্গাণপত্যং লভে্ভু সঃ 

শধযাস্রদ্য়া বাপি পঠেভারারহস্যকং ॥ 
মোইচিরেণৈব কালেন জীবনুক্তঃ শিবো তবে । 

সহশ্রাবর্তনাদ্দেবি পুরম্চ্য্যাফলং লভেৎ ॥ 

এবং সততযুক্তা যে ধারয়ন্তস্ামুপামতে। 

তে কৃতার্থা মহেশানি মৃত্যুসংসার-বন্ধনাৎ ॥ ও ॥ 

ইতি মুণ্মালাতন্বে তারিণীশতনামন্তোত্রং ॥ 

ও ততৎসং॥ 

গোপালাফটোততরশতনাম-স্তোব্রমূ। 
ও নমো গোঁপালায় নমঃ। 

শীপার্কত্যুবাচ।-_দেবদেব মহাদেব সর্বাঞ্ধপ্রপূরক। 

পুর প্রিয়ং দেবদেব ববষ্ণ্য পরমাডুতং। 
নাম়াং শতং সমাসেন কথয়ামীতি সচিতং। 

রীভগবান্থবাচ--শৃণু প্রাপপ্রিত্বে দেবি গোপনাদতিগোপিতং । 

মম প্রাণন্বরূপঞ্চ তব শ্নেহাঁৎ প্রকাশ্ঠতে ॥ 

ঘস্যৈকবারপধুন, সর্কস্তফলং লভেৎ। 
মোহনস্ত্তনাকর্ষং পঠনাজ জায়তে নৃণাং ॥ 

স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যে যস্য স্মরণমাত্রতঃ| 

্বয়মায়াস্তি তস্যৈব নিশ্চলাঁঃ সর্বসম্পদ;। 

বাজানো দাসতাং যাস্তি বয় যাস্তি শীতলাং॥ 

জলস্তস্তং বিপুস্তস্তং শত্রণাং বচনন্তথা । 



১২৬ _ স্তবরত্বমালা । 

অন্ত জীগোপালদ্যাঠত্রশতনামস্তোত্রস্য নারদখধিরন্ুটপছন 

শ্রীগোগাল: পরমাত্ম! দেবতা শ্রীগোপালপ্রসিদ্ধযর্ধে শতনাম-গা' 

বিনিয়োগঃ। 

ও গোপালো গোপতিগোপ্ত। গোবিন্দ! গোকুলপ্রিহঃ | 

গম্তীরো গগনে! গৌঁপী প্রাণভূৎ প্রাণধারক:। 

পত্িতানন্দনে। নন্দী সন্দীশঃ কংসন্দনঃ | 

নাঁরায়ণে! নরত্রাত নরকার্ণৰতারক£ ॥ 

নবনীতপ্রিযে। নেত৷ নবীনঘনসুন্দরঃ 1 

নববালকবাৎসল্যো ললিভানন্দতৎপরঃ ॥ 

পুরুযার্থপ্রদঃ প্রেমপ্রবীণ১ পরমাকৃতি: | 

করুণ: করুণানাথঃ কৈবল্যনখদায়কঃ ॥ 

কদস্বকুম্ুমাবেশী, কদম্ববনমনদিরঃ | 

কাদস্বীবিমোদামোদ-ূর্ণ লোচনপন্কজঃ | 
কামী কামকলাননী কান্ত: কামনিধিঃ কবিঃ | 

কৌমোদকী-গদাপাণিঃ করীন্রগতিন্থর; | 

কমলেশঃ কলানাথ: কৈবল্যনুখখাগয়ঃ | 

কেশবঃ কেশিহা! কেশঃ কলিকন্রষনীশন: ॥ 

কৃপালুঃ করুণাসেবী কৃপোন্মীলিতলোচনঃ। 
গবচ্ছন্দঃ সুন্দর; সুন্দঃ সুরবৃন্দনিষেবিতঃ ॥ 

সর্বন্দঃ সর্বতে! দীত। সর্বপাপবিনাশনঃ। 

সর্ধাহলাদকরঃ সর্বঃ সর্ধবেদবিদাং প্রভুঃ ॥ 

বেদান্তবেদ্যো ব্দোত্সা বেদত্রাণকরো বিভূঃ। 

বিশ্বাস্ম! বিশ্ববিদ্ বিশ্বপ্রাণদো বিশ্ববন্দিতঃ ॥ 

বিশ্বেশঃ শমনত্রাতা বিশ্বেশ্বরসুথ প্রদঃ। 

বিশ্বদে বিশ্বহারী চ পূরকঃ করুণানিধিঃ ॥ 

ধনেশো ধনদো ধন্থী ধীরো ধীরজনপ্রিয়ঃ | 



শতবরত্বমালা | ১২৭ 

ধরাসখগ্রদো ধাতা দৃদ্ধরাস্তকরো ধরঃ। 

রমানাথো রমাননী রসজ্জহৃদয়াম্পদঃ। 

রসিকো রদদে৷ রাসী রামানন্দকরো৷ রসঃ ॥ 

রাধিকারাধিতে৷ রাধাপ্রাণেশঃ প্রেমসাগরঃ | 

নায়ামঙ্টোত্বরশতং তব শ্নেহাৎ প্রকাশিতং ॥ 

অগ্রকাশ্ঠমিমং মন্ত্র গোপনীয়ং প্রযত্তঃ। 

যসৈতস্যৈকপঠনাৎ সর্ববিদ্যানি ধর্তবেৎ | 

পুজয়িতা দয়ানাথং ততঃস্তোত্রমুদীরয়েৎ। 

পঠনাদ্দেবদেবেশি ভোগমুক্তফলং লভেৎ ॥ 

সর্ধপাপবিনিরবক্তঃ সর্বদেবাধিপো ভবেৎ। 

জপলক্ষেণ সিদ্ধ; স্তাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়; 
কিসুক্তেনৈব বনুনা বিষুতুল্যো ভবেন্নরঃ | 

ইতি জ্ঞানার্ণবে হরগৌরীসংবাদে শ্রীগোপালাষ্টোনর- 
শতনাম-স্তোত্রম্॥ 

আহা 

স্রীরুষ্ণাফৌভ্তরশতনাম-স্তবরাজঃ। 

ও নমঃ শ্রীকৃষ্তায়। 

অতসীকুম্মাকাশং প্রফুল্পকমলেক্ষণং | 

গবাং চরণধুলিভিত্ু ষিতাঁখিলবিগ্রহং ॥ 
গোপুচ্ছবালপাশেন ম্ডিতোত্মমন্তকং | 

বহ্বর্থশিখাবন্ধং শিখগ্ডিধৃতকুণগলং ॥ 

বংশীবিলপরিন্স্তং রুচিরৌষ্টপুটং গ্রভুং। 
গোগোষ্টবাসিনং স্নিগ্ধেঃ শিশুভিঃ পরিবেষ্িত্বং | 

পীতাম্বরং শ্বেরমুখং ধায়ে কষ স্ুরোত্বমং 



৯২৮  স্তবরত্বমাল| | 

ও" নমোহস্ত প্রীরুষ্ণা্টোত্তরশতনামন্তোত্রস্ত বেদব্যাস-খষিরু্প 

ছন্দ; শ্রীকষে! দেবতা সর্বপাপক্ষত্ার্থে শ্রীরৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামজা: 

বিনিয়োগঃ | 

ও' নমঃ কৃষ্ণ; কেশবশ্চ কেশিশক্রঃ কপাময়ঃ | 

কংশারিধেনকান্তশ্চ শিশুপালরিপুঃ প্রভূঃ ॥ 
দৈবকীনন্দনঃ শৌরিঃ পুগ্তরীকনিভেক্ষণঃ | 

দামোদরো! জগন্নাথো জগতকর্তা জগৎপিতা ॥ 

নারায়ণো বলিধ্বংসী বামনোহদিতিনন্দনঃ | 

বিষুপ্ষদ্ূকুলশ্রেষ্টো বাস্থদেবো বনু প্রদঃ ॥ 

অনন্ঃ কৈটভারিশ্চ মধুজিন্নরকান্তকঃ | 

অচ্যুতঃ শ্রীধর শ্রীমান্ শ্রীপতিঃ পুরুযোত্তমঃ ॥ 
গোবিন্দ বনমালী চ হৃধীকেশোহখিলাত্বকঃ ॥ 

নৃসিংহো দৈত্যশক্রশ্চ মৎস্যদেবো জগন্ময়ঃ ॥ 

ভূমিধরো মহাকৃন্ম্ো বরাহঃ পৃথিবীপতিঃ। 

বৈকু; পীতবাসাশ্চ চক্রপাণিদাধরঃ | 

শঙ্ঘভূৎ পদ্মপাণিশ্চ নন্দকী গরুড়ধবজ; | 

চতুভুজো মহাসত্বো মহাবুদ্ধির্মহা গ্রভূঃ॥ 

মহোৎসাহো মহাতেজা মহাদেবপ্রিয়ঃ প্রভুঃ | 

বিশ্বকসেন্চ শাঙ্গী চ পদ্মনাভে! জনার্দিন; ॥ 

তুলমীবল্লভোৎপারঃ পরেশ; পরমেশ্বরঃ। 

পরমর্রেশহারী চ পরত্র সুখদঃ পরঃ ॥ 

হৃদয়স্থো বিদূরস্থো মোহদো৷ মোহনাশনঃ। 

সমস্তপাতকধ্বংসী বাণবাহুবিনাশন? ॥ 

রুষ্সিণীবল্লভো বাগ্মী ছুরিতাথওনো মহান্। 

দামবন্ধুঃ ক্লেশহারী গোবদ্ধনধরঃ গ্রভুঃ | 



স্তবরতুমালা । ১২৪ 

গুঁতনারিমু্টিকা রির্যমলার্জুনভঞ্জন: | 
উপেক্ো। বিশ্বমততশ্চ ব্যোমপাঁদঃ সনাতন; ॥ 
গরমাত্মা পরংব্রঙ্গ গ্রণতভার্তিবিনাশনঃ | 

ত্রিবিক্রমো! মহাকায়ো যো গিধীর্বিরশ্রবাঃ ॥ 

শ্রীনিধিঃ শ্রীনিবাসশ্চ বজভূক্তনুখপ্রদঃ। 

ষক্দেশ্বরে! রাবণারিঃ প্রলম্বপ্পে। বনানলঃ ॥ 

সহত্রনায়াং সারন্ত নায়ামগ্টোত্বরং শতং। 
বিষুগ্রীতিকরং পুণ্যং সর্বপাঁপনিবাঁরকং ॥ 

সর্ববরোগক্ষয়করং পরমৈষ্ব্যাদং তথা | 
সকলোপদ্রবধবংসি সর্বকামবরপ্রদং ॥ 

মা গ্রোক্তং দবিজশ্রে্ঠ কেশবপ্রীতিহেতবে। 

্রিসন্ধ্যং ষঃ পঠেম্লিত্যং সতক্তিঃ পুরতো। হরে! ॥ 

অষ্টোত্বরশতং নামাং তস্য তুষ্ট: সদা হরিঃ 

ইতি পর্নপুরাণে ক্রিয়াফোগসারে প্রীকষ্ণাঠোত্তরশত- 

নামস্তবরাজঃ ॥ 

(2 

শীপ্রীচণ্ডীদেবী স্ততিঃ | 

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোইখিল্ত ॥ ১-২ | 

প্রমীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ঘুমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ ৩ ॥ 
আধারভৃতা জগতন্বমেকা মহীস্বর্ূপেণ যত: স্থিতাসি। 
অগাং স্বরূপস্থিতয়। তবয়ৈতদাপ্যাষ্যতে কৃৎন্নমলজ্্যবীর্ষ্যে ॥ ৪ ॥ 

বং বৈষ্ঝবীশক্তিরনস্তবী্যয] বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়। 

সম্মোহিতং দেখি সমস্তমেতত্বং বৈ প্রসন্ন তূবি মুক্কিহেতুং ॥ ৫ ॥ 

বিষ্তাঃ সমস্তান্তব দেবি ভেদীঃ স্িয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগত 
কা পুরিতম্্থযৈতৎ কা! তে স্ততিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥ ৬। 



১৩০ ভষরত্যালা । 

সর্বভৃতা যদা! দেবী স্বরগুক্তিপ্রদায়িনী। 

ত্বংস্ততা স্তৃতয়ে কা বা ভবন্ত পরমোকয়ঃ ॥ ৭ ॥ 

সর্ধস্ত বুদ্ধিরূপেণ জন্ড হূদি সংস্থিতে | 

হবগ্গীপব্গদে দেবি নারায়ণি নমৌহস্ক তে ॥ ৮ ॥ 

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদার়িলী। 

বিশ্বস্তোপরতৌ শক্কে নাত্বায়ণি নমোইস্ব তে ॥ ৯॥ 

সর্ধমঙ্গলমঙ্গল্যে িবে সর্ধার্থসাধিকে। 

শরণ্যে ত্রযন্থকে গৌরি নারায়ণি নমোহন্ত তে ॥ ১০ ॥ 

সৃষটিস্থিতি-বিনাশানাং শক্তিতৃতে সনাতনি। 
শুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়নি নমোইগ্ তে ॥ ১১ 
শরণাগতদীনার্তপরিজ্রাণপরায়ণে। 

সর্বন্তার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১২ || 

ইতি প্রীশ্রচণ্ডীদেবীন্ততিঃ সমাপ্তা ॥ 

আদ্যা-স্তোত্রম্। 

শৃণু বস গ্রবক্ষ্যামি মাদ্যান্তোত্রং মহাফল$। 

ষঃ গঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষুুল্ল ভঃ | 
ৃ্যুবাধিভয়ং তস্য নান্তি কিঞিৎ কলৌ যুগে 
অপুজে৷ লভতে পুত্রং তরিপক্ষং শবণং বদি ॥ 

ঘ্বৌ মাসৌ বন্ধনানুক্তি ধিপ্রবন্তাৎ শ্রুতং যদি। 
মৃতবৎস! জীববৎসা ষণ্মামান্ শ্রবণংষদি ॥ 

নৌকায়াং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠনাজয়মাগু যা । 
লিখিত্বা স্থাপনং গেছে নায়িচৌরভয়ংকচিং ॥ 
রাজস্থানে জয়ী নিতং প্রসঙ্গ সর্বদেষতাঁ । 
ও তরী বরকষাদী ্গলোকে চ বৈকৃইে স্বম্গল!। 
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ইন্দ্রাণী অমরাত্যামস্থিকা বরুণীলয়ে। 

যমালয়ে কালরূপ! কুবেরভবনে শুভা ॥ 

মহানন্নামিকোণে চ বায়ব্যাং মুগবাহিনী ॥ 

নৈর্ধত্যাং রক্তনত্তা চ ধশান্তাং শলধারিণী ॥ 
পাতালে বৈষ্বীরূপ। সিংহলে দেবমোহিনী 

নুরসা চ মণিত্বীপে লক্কায়াং তদ্রকালিকা! ॥ 

রামেশ্বরী সেতৃবন্ধে বিমল! পুরুষোত্তমে 

বিরজা গুঁডুদেশে চ কামাখ্য। নীলপর্বতে 

কালিক। বঙ্গদেশে চ অযৌধ্যায়াং মহেশ্বরী । 

বারাণস্যামরপুর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশবরী। 

কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী বরে কাত্যায়নী পরা । 

দবারকায়াং মহীমায়। মথুরায়াং মহেশ্বরী ॥ 

ক্ষুধা ত্বং সর্ধভৃতানাং বেলা ত্বং মাগরস্য চ। 

নবমী কৃষ্ণপক্ষদ্য শুরুস্যৈকাদশী পরা ॥ 

*ক্ষস্য দুহিতা। দেবী দক্ষন্তরবিনাশিনী | 

রামস্য জানকী ত্বং হি বাবণধ্বংম-কারিণী ॥ 

চওমুগ্ডবধে দেবী রক্তবীজবিনাশিনী। 

নিশুস্তপুস্তমথনী মধুকৈটত্ববাতিনী ॥ 

বিষুতক্তিপ্রণা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদ । 

ইমং আদ্যান্তবং পুণ্যং ষঃ পঠে সততং নর; ॥ 

মর্বববভয়ং নস্যাৎ সর্করব্যাধিবিনাশনম্। 

কোটাতীর্ঘফলঞ্চাসৌ বস্ততে নাত্র সংশয় ॥ 

জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজনবা পাতু পৃষ্ঠতঃ। 
: নারায়ণী শীর্ষদেশে মর্ধাঙ্গে 'সিংহবাহিনী॥ 

শিবদৃতী উগ্রচ গ্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী 1: 

. বিশীলাঙ্গী মহামায়! কৌমারী শঞ্ষিদী শিবা | - 
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চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্বা রণপ্রিয়া । 

দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রুকালী মহোদরী ॥ 

নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা | 

জয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী | 

ইতি ব্রহ্মামলে ব্র্গ-নারদসংবাদে আদ্যান্তোত্রস্ ॥ 

রামাষ্টক-স্তোত্রমূ। 

ভজে বিশেষমুন্দরং সমস্তপাপথওনম্। 

হ্ডক্চিত্তরঞ্জনং ভজেহ্ং রামমঘয়ম্ ॥.১॥ 

জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশক্ম্। 

স্বভক্তভীতিভগ্রনং ভজেহং রাম্ ॥ ২ ॥ 
নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভয়াপহ্ম্। 

সমং শিবং নিরঞ্রনং ভজেহং রামমন্থয়ম্ ॥ ৩।। 

সপ্রপঞ্চ-কলিতং হনামরূপবান্তবম্। 

নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজেহং রামমন্তয়ম্ ॥ ৪ ॥ 

নিশ্াপঞ্চ-নির্বিকল্প-নির্শলং নিরাময়ম্। 

চিদেকরূপং সততং ভজেহ্ং রামমহয়ম্ ॥ ৫ || 

ভবান্ধিপোতরূপকং হাশেষদেহকল্পিতং। 

গুগাকরং কপাকরং ভজেহং রামমছয়ম্ ॥ ৬ | 

মহাবাক্যবোধকৈররাজমানবাকৃপদৈঃ | 
গরব্রঙ্গব্যাপকং ভজ্েহং রামমহয়ম্ || ৭ | 

শিবগ্রদং সুখগ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহম্। 

বিরাজমানদৈশিকং ভজেহং রামমহরম্ ॥ ৮॥ 
রামাষ্টকং পঠতি যঃ স্বকরং সুপুণ্ং.: , 
ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণুতে মনুষ্য; 
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বিগ্াং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনস্তকীর্তিং 

' সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষং ॥ ৯॥ 

ইতি শ্রীরামাষ্টক-স্োত্রম্॥ 

হরিহরস্তোত্রমূ। 

গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে মুরারে, 

শস্তে! শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে। 

দামোদরাচ্যুত জনার্দিন বাসুদেব, 
ত্যাজ্যা ভট! ইতি সন্ততমামনস্তি ॥ ১ ॥ 

গঙ্গাধরান্বকরিপো হর নীলকণ, 

বৈকুগ্ঠ কৈটভরিপো কমঠাজপাণে। 

তৃতেশ খওপরশে! মুড় চণ্ডিকেশ, 

ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সম্ততমামনন্তি ॥ ২ ॥ 

বিষ্চো নৃসিংহ মধুহদন চক্রপাণে, 

গোৌরীপতে গিরিশ শঙ্কর চন্দ্চুড়। 

নারায়ণান্থরনিব্হণ শাঙ্গ পাপে, 
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥ | 

মৃত্ু্জয়োগ্রবিষমেক্ষণ কামশত্রো। 

শ্রীকান্ত পীতবসনান্ধুদনীল সৌরে। 
ঈশান কৃত্তিবসন ত্রিদশৈকনাথ, 
ত্যাজযা ভটা য ইতি সন্ভৃতমামনস্তি ॥ ৪1 

লক্ষমীপতে মধুরিপো৷ পুরুযোত্তমাদ্য, 

শ্রীকণ্ দিগ্বসন শান্ত পিনাকপাণে। . 

আনন্দকন! ধরণীধর পদ্মনাভ) 

ত্যাজ্যা। ভটা ধ ইতি সন্ততমামনস্তি ॥ ৫। 
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সর্বেশ্বর ত্রিপুরহ্ছদন দেবদেব, 

বরহ্মণ্যদেব গরুড়ধ্বজ শঙ্খপাণে। 

তাক্ষ্োরগাভরণ বালমুগাস্কমৌলে, 

ত্যাজা! ভটা ষ ইতি সন্ততমামনত্তি ॥ ৬ ॥ 

শ্রীরামরাঘব রামেশ্বর রাবণারে, 

ভূতেশ মন্মথরিপো প্রম থাধিনাথ। 

চানুরমর্দন হৃষীকপতে মুরারে, 

ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ৭॥ 

শূলিন্ গিরীশ রজনীশকলাবতংস, 

কংসপ্রণাশন সনাতন কেশিনাশ। 

ভর্গ ত্রিনেত্র ভব ভূতপতে পুরারে, 

তাজ। ভটা ব ইতি সম্ততমামনন্তি | ৮ | 
গোপীপতে ফদ্্পতে বন্ুদেবস্থনো, 

কপুরগৌর বৃষভধবজ তালনেত্র। 

গোবদ্ধনোদ্ধরণ ধর্দুধুরীণ গোপ, 

ত্যাজ্যা ভটা ষ ইতি সম্ততমামনস্তি ॥ ৯ | 

স্কাঁণে! ত্রিলোচন পিনাকধর ম্মরারে) 

কৃষ্ণানিরুদ্ধ কমলাকর কল্পষারে। 

বিশ্বেশ্বর ব্রিপথগার্ঈজটাকলীপ, 

ত্যাজ্যা ভট! ষ ইতি সন্ততমামনন্তি ॥ ১০ ॥ 

অষ্টোত্তরাধিকৃশতেন ুচারুনায়াং, 

মন্দর্ভেতাং লপিত-রনব-কদস্বকেন। 

সন্ায়কাং দৃঢ়গুণাং নিজকণগাং যঃ, 
কর্ধযাদিমাং অজমহো! সযমং ন পশ্তেং॥ ১১। 

যো ধর্মুরাজরচিতাং ললিতপ্রবন্ধাং 

ঘামালীং নকতণ্কলুষবীজহ্ীং ॥ 
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বীরোইত্র কৌন্ততভূতঃ শশিভূষণন্ত 
নিত্যং জপেৎ স্তনরদং ন পিবেৎ স মাতুঃ ॥ ১২॥ 

ইতি শ্রীন্বন্দপুরাণে ধর্মাঁজবিরচিত-হরিহ্রাষ্টোন্তরং 

শতনাম-স্তোত্রম্ ॥ 

কুণুলিনী-স্তত্রমূ 

জন্বোদ্ধারিণি বক্ষিণীহ তরুণী বেদাদিবীজাদিমা, নিত্যং চেতসি 

ভাবাতে ভুবি কদা মধ্াক্সঞ্চারিণী। মাং পাতু প্রিয়দা সদ 
সবিপদং শঙ্ঘাতয় শ্রীধরে, ধাত্রী ত্বং স্বয়মাদিদেববনিতা দীনাতি- 

দীনং পরং ॥ ১॥ রক্তীভামৃতচন্দ্রিক! লিপিময়ী সর্পাকৃতি নি্দিতা, 

জাগ্র্বশ্সমাশ্রিতা ভগবতী ত্বং স্বাংশলোকাশ্রয়ঃ ৷ মাংসোদগন্ধক" 

গন্ধদোষজড়িতং বেদাদিকার্য্যান্বিতং, সংপাল্যামলচন্দ্রকোটিকিরণে 

নিত্য শরীরং কুরু ॥২| সিদ্ধার্থী জনদোষবিৎ খলগতিব্যাধীয়তে বিদ্যা, 

কুপন কুলমার্গযক্তনগরী সায়াহ্মাঙ্ঞাশ্রয়া। যদ্যেবং ভজতি প্রভাত- 
সময়ে মধ্যাহকালেহথবা, নিত্যং ঘঃ কুলকুলী নিজপদান্তোজং ন 

দিদ্ধো৷ ভবে ॥ ৩॥ ঘে বাকাশচতুর্দিলেইতি বিমলে বাঞ্াফলোন্মুলকে, 

নিত্যং সম্প্রতি নিত্যদেশঘটিতা সঙ্কেতিতা ভাবিতা। বিদ্যা- 

কুগুনমালিনী স্বজননী সারক্রিয়। ভাব্যতে, ঘৈস্তৈ: সিদ্ধকুলোস্তবৈঃ 

গ্রণতিভিঃ কীর্ত্যাপরং শস্তৃভিঃ ॥ ৪॥ বাঁচা শঙ্করমোহিনী ত্রিবলয়- 

চায়াপটোদ্গাঁমিনী সীরাংসারমহাস্থপ্রজননী নেত্রস্থিতা যোগিনী। 

র্কগ্রন্থিবিভেদিনী নুতুজগা স্ঙ্মাতিুম্মা পরা, র্গজ্ঞানবিনোদিনী 

কুলকুঠারাঘাতিনী তাব্যতে ॥ ৫॥ বন্দে শ্ীকুলকুগ্ুলীং ত্রিবলিভিঃ 

সাং স্বয়ূপ্রিয়াং প্রাবেষ্ান্থুরসারচিত্রচপলাং বাঁলাং বলাংনিকলাং। 
যা দেবী পরিভাতি বেদবদূনা সম্ভীবনা ভাবনা, তামিষ্টাং শিরদি 
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্স্তুববনিতাং সম্তাবয়ামি ক্রিয়াং ॥ ৬॥ বাণীকোটিমৃদক্গনাদমদন 

. নিঃশ্রেণি-কোটিধ্বনি, প্রাণেশী-বশবামমূল-কমলোল্লানৈক-পুর্ণানন। 
আফাটোপ্তবমেঘরাজ নিষুতধবাস্তাস্তরস্থায়িনী, মাতা! স| পরিপাতু সঙ 

পথগা মাং যোগিনং সঙ্কুরু ॥ ৭॥ ত্বামাশ্রিত্য নরা ব্রজন্তি সহ 

বৈকুষ্ঠকৈলাদস্কেরানন্দৈকবিলাসিনীংশশিশতানন্দাননাংকারণাং। মানত 

প্রীকুলকুণ্লি প্রিয়কলে কালীকুলোদ্দীপনে,ভূতস্থাং প্রণমামি রুদ্রবনিট 

মামূদ্ধর ত্বং পথি ॥৮॥ কুওলীশক্তিমারগস্থং স্তোত্রাষ্টকং মহাফল: 

যঃ পঠেৎ প্রাতরুখায় স যোগী ভবত্তি ধ্রবং | ক্ষণাদেব হি পাঠে, 

কবিনাথো ভবেদিহ। পরত্র কুগুলীযোগান্থ ক্বলীনো ভবেন্মহান। 
ইতি তে কথিতং নাথ কুগুলীকোমলম্তবং । এতৎ-স্তোব্রপ্রলাদেন 

দেবেযু গুরুগীষ্পতিঃ | সর্ব দেবা; সিদ্ধিযুক্তা অস্তাঃ স্তোত্র 

প্রসাদতঃ। দ্বাপরার্ধচিরংজীবী তরঙ্গ! সর্বনুরেশ্বরঃ | ত্ব্চাপি মং- 

, সন্নিকটে স্থিতো ভগবতীপতিঃ। মাং বিদ্ধি পরমাং শক্রিং মুল 

সুন্মম্বরূপিণীং। সর্বপ্রকাশকরণীং বি্ধ্যপর্বতবাসিনীং। হিমালয়নুতাং 

সিদ্ধাং সিদ্ধমন্ত্রস্বর্ূপিণীং। বেদাস্তশক্তিত্স্থাং কুলতন্ার্থগামিনীং। 

রুদ্রযামলমধাস্থাং স্থিতিস্থাপকভাবনাং। পঞ্চুদ্রান্বরূপাঞ্চ শক্তিযামল- 

মালিনীং। রত্বমালাবলাকাঢ্যাং চন্তহ্য্যপ্রকাশিনীং। সর্বভূতমই. 

সি্ধিদারিনীং দানবাপহাং ।.স্থিত্যুৎপত্বিলয়করীং করুণাসাগরহিতাং। 

মহামোহ নিবাসাঢ্যাং দামোদরশরীরগাঁং | ছত্রচামররত্বাট্যাং মহা 

শূলকরাং পরাং। জ্ঞানদাং বুদ্ধিদাং বিষ্াং রত্রমালাকলাপদাং | সর্ব 

তেজঃম্বরূপাং মামনস্তকোটিবিগ্রহাং । দরিদ্রধনদাং লল্জীং নারায়ণমনো 

রমাং। সদা ভাবয় শস্তো স্বং যোগনায়কপণ্ডিতঃ ॥ ও | 

ইতি রুদ্রযামলে উত্তরধণ্ডে ফুগুলী-ন্তোত্রম্॥ 

ছি আাসা 



স্তবরতমালী ১৩৭ 

ছুর্গা-স্তোত্রমূ। 

নমন্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমন্তে জগদ্যাপিকে বিশ্বরূপে। 

নমন্তে জগদন্দপাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ১। 

নমন্তে জগচ্চিন্ত্যমানম্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে। 

'মন্তে মদানন্দরূপ-স্বরূপে, নমন্তে জগতারিনি ত্রাহি দুর্গে ॥১। 

অনাথন্ত দীনস্ত তৃষ্ণাতুরস্য, ক্ষুধার্তস্ত ভীতম্ত বন্ধস্ত জান্তোঃ। 

বমেকো গতির্দেবি নিস্তারকত্রী, নমস্তে জগন্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩ ॥ 

অরণ্যে রণে দারুণে শব্রমধ্যেহনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেছে । 

স্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু, নমস্তে জগন্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 9 ॥ 

অপারে মহাছুস্তরেহত্যন্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং। 

ভমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিবি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৫। 

নমণ্চণ্তিকে চওদোর্দিওলীলা,-সমুতখগ্িতাথগলাশেষভীতে । 

ত্বমেকা গতিধিপ্নসন্দোহহন্ত্রী, নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬ 

্ইমৈকাজিতারাধিতা সত্যবাদি-স্টমেয়াজিতা ক্রোধনাক্রোধনিষ্ঠা। 

ইড়া গিঙ্গলা ত্বং নুষুয়া চ নাঁড়ী, নমনত্ত জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৭1 
শমন্তে নমস্তে শিবে ভীমনাদে, সরস্তযরন্ধত্যমোধস্বর্ূপে। 

বিভৃতি শচী কালরাত্রিঃ সতী তং, নমন্তে জগস্তারিনি ত্রাহি ভে 1 

শরণমসি সুরাণীং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং 

মুনিদনুজমরাণাং ব্যাধিভিঃপীড়িতানাং। 

নৃপতিগৃহগতানাং দস্থ্যুভির্বা বৃতানাং 

ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রপীদ ॥ ৯॥ 

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্ত-মাপদুদ্ধীরহেতুকং | 

ত্রিদন্ধ্য-মেকদন্ধ্যং বা গঠনাদেব সঙ্কটাৎ। 

মুচাতে নাত্র সন্দেহো তুবি স্বর্গে রমাতলে ॥ ১০ ॥ 

স্তবরাজমিমং দেবি সজ্মেপাৎ কথিতং ময়! । 
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সমস্তং শ্লোকমেকং বা পঠেদ যন্ত্র মাহিতঃ। 

স সর্বছুক্কতং ত্যক্ত গ্রীপ্রোতি পরমাং গতিং ॥ 

ইতি বিশ্বদারে আপছুদ্ধারকলে প্রীদুরগান্তবরাজঃ সমাপ্ত; ॥ 

'লক্ষনী-স্তোত্রম্। 
লঙ্্মী শ্রীঃ কমলা বিষ্ভা মাত! বিষুপ্রিয়। সতী । 

পন্ালয়া পন্নহস্তা পদ্মাঙ্মী পরন্নন্দরী ॥ 

ভূতানামীশ্বরী নিত্য মতা সত্যাগতা শুভ! । 
বিষ্ুপত্রী মহাদেবী ক্ষীরোদতনয়া ক্ষমা ॥ 

অনস্তলোকলাভ! চ ভূলীল! চ স্খপ্রদ]। 

রুঝ্িণী চ তথা সীতা মা! বৈ বেদবতী শুভা ॥ 

সতী সরস্বতী গৌরী শান্তি; স্বাহ্থা স্বধা ধৃত: । 
নারায়ণী বরারোহে বিষ্ঠোবিদ্যানপায্রিনী । 

এতানি পুণ্যনামানি প্রাতরুথায় যঃ পঠেৎ। 

মহাশ্রিক্-মবাপ্পোতি ধনধান্ত-মকলমষং ॥ 

ইতি পর্মপুরাণে উমামহেশ্বরস্ংবাদে লক্ীস্তোত্রং মসাপ্তং ! 

সরক্ষতী-স্তোত্রম ৷ 
ও' নমঃ সরন্বত্যৈ। ও" শ্বেতপগ্ামন! দেবী শ্বতপুষ্পোগশোভিচ 

শেতান্থরধরা নিত্য স্বেতগন্ধানুলেপনা। শ্বেতাক্ষী শুন্রহস্তা চ গে 

চন্দনচচ্চিত!। স্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা । বরদা দি 

গন্ধবৈর্বন্দিতা সুরদানবৈঃ। অচ্চিতা মুনিভিঃ সর্বে্থ িভি; সুধত 

সদা। স্তোত্রেনানেন তাং দেখীং জগন্ধাত্রীং সরস্বতীং | যে শনি 

তরিসন্কযায়াং সর্বাং বিদ্যাং লতস্তি তে। 

ইতি পন্মপুরাণে সরস্বতীস্তোত্রম্॥ 
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সঙ্কটান্তোত্রম। 
ও' নমঃ সম্কটায়ৈ। 

নারদ উবাচ।--জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ সুথদায়ক। 

আখ্যাতানি স্পুণ্ানি শ্রুতানি ত্বতপ্রসাদতঃ ॥ 

ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ। 
বদস্বৈকং মহা প্রান্ত সঙ্কটাখ্যানমুত্তমং ॥ 
ইতি তস্য বঝচঃ শ্রত্ব! জৈগীষব্যোহব্রবীদ্চঃ। 

সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবরষিসত্ম ॥ 

দ্বাপরে তু পুরাবৃত্তে ত্রষ্টরাজ্যো ঘুধিষটিরঃ ৷ 

ভ্রাতভিঃনহিতোইরণ্যে নির্কেদং পরমং যযৌ ॥ 

তদানীন্ক ততঃ কালে পুরায়াতো মহামুনিঃ | 

মার্কণেয় ইতি খ্যাতঃ সহশিষ্যো মহাতপাঃ ॥ 

তং দৃষ্ট! তু সমুখায় প্রণিপত্য স্বপুজিতঃ | 
" কিমর্থ, মানবদনমেতত্বং মাং নিবেদয় ॥ 

ধর উৰাচ।-সম্কটং মে মহত প্রাপ্তমেতাদুগ্বদনং ততঃ । 
এতন্লিবারণোপারং কিঞ্চিদ্ ব্রুহি মহামতে ॥ 

মাকেয় উবাচ।-_আননকাননে দেবী মন্কট। নাম বিশ্রুতা। 

বীরেখরোত্লে ভাগে চন্দরেশস্য চ পুত? ॥ 

শৃণু নামাষ্টকং তশ্তাঃ সর্ধসিদ্ধপ্রদং নৃণাং। 

সঙ্কট! প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা ॥ 

তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং ছুঃখহারিণী। 

সর্ধাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা ॥ 

সপ্তমং ভীম্নয়না সর্ব্ররোগহ্রাষ্্কং। 
নামাষ্টকমিদং পুণাং ত্রিন্ধ্ং শরদধযা্বিতঃ ॥ 

যঃ পঠেৎ পাঠয্বে্ধাপি নর মুচ্যেত মন্কটাৎ | 

ইত্যুক্ত। তমৃষিতরেষঠঃ স তু বারাণদীং য় 
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ততঃ সংপুজ্য তাং দেবীং বীরেশ্বরসমদ্িতাং। 

ভুজৈশ্চ দশতি্ুক্তাং লোচনত্রিত়ান্বিতাং। 

মালাকমগলুপেতাং বরপপ্মগদীধরাং। 

প্রিশলডমরুচা পথড়চর্মাবিতূষিতাং ॥ 

ইতি তস্য বচঃ শ্রত্থা না'রদে! হধিতোহ্ভবৎ। 
ততশ্চাভয়হস্তাং তাং প্রণমা বিধিনন্দনঃ ॥ 

বরত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষুপুরং যযৌ। 

এতৎস্তোব্রদ্য পঠনং পুত্রপৌ বরাদি-বন্ধীনং ॥ 

সম্কটনাশনঞ্থৈব ত্রিধু লৌকেধু বিশ্লুতং | 
গোপনীয়ং প্রযত্রেন মহাবন্ধ্যা গ্রস্থ তিক্ত ॥ 

ইতি শ্রীপন্নপুরাণে সন্কটানামাষ্টকং স্তোত্রম্ ॥ 
(8 অসি 

শনি-স্তোত্রম. | 

ওঁ নমঃ শনৈশ্চরায়। 

ও" খোড় শনৈশ্চরো বক্রশ্ছায়-ছদয়-নন্দনঃ | - 

মার্তগজস্তথা সৌরিঃ পাতঙ্গিগ্রহনারকঃ৭ 

বর্ষণ্যংক্রুরকর্মা চ নীলবস্ত্রোহ্জলহ্যতিঃ | 

দ্বাদশৈতানি নামানি গ্রাতরুখায় যঃ পঠেং ॥ 

বিষমস্থোইপি ভগবান স্থগ্রীতস্তস্য জায়তে। 

গার্গযশ্চ কৌধিকশ্চৈব পিগ্লাদো মহাধুনিঃ | 
শনৈশ্চরকৃতান্ দৌধান্াশয়ন্তিতযঃ স্থৃতাঃ | 

ইতি শনিস্তবঃ ॥ 



স্তবরতবমালা ।, ১৪৬ 

অপরাধভঞ্জন-ক্তোব্রম | 

না্গেহস্থে। ষদাসং তব চর্ণযুগং নাশ্রিতে! নার্চিতোহ্হং, তেমাস্তে- 

কীর্ডিবগৈর্জঠরজদহনৈর্ববাধ্যমানো গরিষ্টেঃ | স্বিত্বা জন্মাত্তরে নো 

নরপি তবিতা ক্বাশ্রয়ঃ ক্কাপি সেবা, ক্ষস্তব্যোষেহপরাধঃ প্রক- 

তবদনে কামরূপে করালে ॥ ১ ॥ বাল্যে বালাভিলাধৈর্জড়িত্ত- 
ডুমতিব্বাললীলাপ্রসক্কো, ন ত্বাং জানামি মাত; কলিকনুষহরাং 

ভাঁগমোক্ষেকদাত্রীং। নাচারে! নৈব পুঁজ! ন চ ষজনকর্থ ন 
তির্নৈৰ সেবা, ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপ 
রালে ॥২॥ প্রাপ্তোহহং যৌবনঞেদ্ব্ষধরসদৃশৈরি্জিৈরদ্টগাতরো, 

ষ্টগ্জ্ঞঃ পরস্ত্রীপরধনহরণে সর্বদা সা ভিলাষঃ। ত্বৎপাদাস্তোষুগ্মং 

ক্ষণমপি মনসা ন স্ৃতোহহং কদাপি, ্ষত্তবাইত্যাদি ॥ ৩॥ প্রোচে 

'ভিক্ষাভিলাষী স্তদুহিতৃকলত্রার্থমন্নাদিচেষ্টঃ, ক প্রাধিঃ কুত্র যামীত্য- 

নিশমনুদিনং চিন্তা জীর্দেহঃ | নো তে ধ্যানং নগাস্থা ন চ তজনকথা 

নামদন্বীর্তনাদ্যাঃ,কষত্তব্যইত্যাদি ॥ ৪ ॥ বৃদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশ- 

তনু'্বাকামাতিসারৈঃ কর্ণভ্াণাক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসা- 
ভিনৃতঃ| “পশ্চান্তাপেন দগ্ষো৷ মরণমনুদিনং ধোয়মাত্রং নচান্যৎ 

ম্তবাইত্যাদি ॥ &॥ কৃত্ব! স্নানং দিনাদৌ কচিদপি সলিলং নাহতং 
নৈব পুষ্পং নে! নৈবেদ্যাদিচেষ্টা কচিদপিচ কৃতা নাপি ভাবে ন্ 

ভক্তিঃ। ন ন্যাসো -নৈব পুজা ন চ গুগকথনং নাপি চর্চা কৃতা 

তে, ক্ষন্তব্যইত্যাদি ॥ ৬ ॥ জীনামি ত্বাং ন চাহ্ং ভবস্তয়ুহরণীং 
স্বসিদ্ধিপ্দাত্রীং নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্যলীলাং 

দযাট্যাং। মিথ্যাকার্ধ্যাভিলাধৈরস্ুদিনমভিতঃ পীড়িতো দুঃখসংঘৈঃ 

ক্তব্যইত্যাদি ॥ ৭॥ কালান্রশ্বামলান্ীং বিগলিতচিকুরাং খড্তামুও- 

ভিরামাং, ত্রাসত্রাণে্দাত্রীং কুণপণ্ণণশিরোমাবিনীং দীর্ঘদেহাং। 
গাসারস্যৈকসারাং মনসি ন চ ক্দা ভাবনা ভাবনাডি, কব. 



5৪২ সতবরদ্বমালা। 

ইত্যাদি ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মা বিঞু স্তথেশঃ পরিণমতি সদ! তৎপদান্তো: 
বুগ্বং, ভাগ্যাভাবান্নচাহং ভবজননি ভবৎপাদপন্ধং তজামি। মিথা 

লোভৈঃ প্রমোহৈ; কৃতবিবশমতি; কামুকস্বাং গ্রযাচে, কষন্তব 

ইত্যাদি ॥৯। রাগদেষৈঃ প্রমত্তঃ কলুষষুততন্থঃ কামনা-ভোগলুর 

কার্ধ্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌলসগৈবিহীনঃ ! ক ধ্যানং ? 
ক্কচাচ্গি ক চমন্জপনং নৈব কিঞ্চিৎ কৃতোহহং, ক্ষস্তব্যইত্যাদি 

১৩॥ রোগী ছুঃঘী দরিদ্রঃ পরবশরুপণঃ পাংশুলঃ পাপ্চেতাঃ, নিদ্রালঠ 

প্রসক্তঃ স্বজঠরভরণে সর্বদা ব্যাকুলাত্মা। কিন্তে পুজাবিধান 

ক চ ভজনমতিঃ কানুরাগঃ কক চাস্থা, ক্ষত্তব্যইত্যাদি ॥ ১১ 

মিথা। ব্যামোহরাগৈঃ পরিবৃতমনসঃ ক্লেশসংঘারৃতস্ত, ক্ষুতৃ্িদ্ 

্বিতস্ শ্রবণবিরহিণঃ পাপকর্তং প্রবৃত্বেঃ ৷ দারিদ্রস্য ক ধশ্মঃ ক 

ভজনকথা ক স্থিতিঃ সাধুসঙ্গঃ, ক্ষত্তব্যইতযার্দি ॥ ১২ ॥ মাতস্তান 

স্দেহাজ্জননিজঠরগ স্তাবদালবদেহঃ, ত্বং কত্রী কারযিত্রী করুণ 

- গুণময়ী কর্মহেতুস্বরপা। ত্বং বুদ্ধিশ্চত্তসংস্থাপ্যহমপি ভবিতা সর্ধ 

মেতত্বদর্থং, কষ্তব্যইত্যাদি ॥ ১৩ ত্বং তুমিত্বং জলৌধঘ স্মি 

হুতবহন্বং জগদায়ুরূপা, ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রক্কৃতিরপিমহংপুধি 

কাহস্কৃতিশ্চ। আত্মা এবামি মাতঃ পরমপি ভবতী ত্বৎখপরং নৈ, 

কিঞ্চিৎ, ক্ষস্তব্যইত্যাদি ॥ ১৪ ॥ ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্য? 

গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং, ত্বং দূর্গা ছিন্নমন্ত! ত্বমমি ট ভূবন 

ত্বংহি লক্ষ্মী; শিবা ত্বং। ধুমা মাতঙ্গি নীত্বং ত্বমসি চ বগল 

হিনবলাথযা তমেব, ক্ষত্তবাইত্যাদি ॥ ১৫ ॥ স্তোত্রেণানেন দেবী 

পরিণমতি জনঃ সর্বদা ভক্তিুক্কো, দুষধীর্তিং দুর্গসংঘং পরিতব্ 

সমুদ্িগ্রতা নাশমেতি। নাধির্ব্যাধি, কদাচিদ্ তবতি যদি গুন 

সর্বদা সাপরাধঃ, সর্বং তৎ কামরূপা ব্রিভূবনজননী ক্ষাময়ে 

পুত্রবুদ্যা ॥ ১৬ ॥ জেতা শক্ত্য/ কবীনাং ভবতি ধনপতেদ্ান 

শ্লীলোদয়াত্ব। নি্পাপো নি্ধলঙ্কঃ কুলমতিকুশলঃ সত্যবাক্ ধান 



তবগধ্রনালা $ ১৪৩ 

কশ্চ। নিত্যানন্দো দয়াঢাঃ পশুজনবিমুখঃ মংপথাচারশীনঃ, সংসা- 

রাৰ্িং স্থখেন এরতরতি গিরিজাপাদপন্নাবলম্বাৎ। 

ইতি গ্রপ্তার্ণবতন্ত্রে হর-পার্বতীসংবাঁদে অপরাঁধ- 

ডঙ্জন-স্তোত্রম্ ॥ 

রহ্স্তোত্রম.। 

%& নমস্তে সতে সর্ধলোকা শ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাআকায়। নমো" 
“দততত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমে। ব্রহ্ষণে ব্যাপিনে নিগুণায় ॥ ১॥ 
্মেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বযষেকং জগংকারণং বিশ্বরূপং | 
হমেকং জগত্কতূপাত গ্রহ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ববিকল্পং ॥ 
২॥ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতি: প্রাণিনাং পাবনং 
গাবনানাং। মহোচ্চৈ: পদানাং নিযন্ত ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং 
ধ্লকাণাং ॥৩॥ পরেশ প্রভো সর্ধরূপবিনাশিন অনির্দেশ্ঠ 
মলেক্দ্িযাগম্য সত্য । অচিন্ত্াক্ষর ব্যাপকার্যক্ততন্ব জগছ্ঠাসকাধীশ 
পায়াদপায়াৎ ॥ ৪ ॥ তদেকং ম্মরামস্তদেকং ভজাম স্তদেকং জগৎ- 

গাক্ষিরপং নমামঃ। সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবান্তোধিপোত্ং 

িণাং ব্রজাম। ॥৫॥ পঞ্চরত্বমিদং স্তোত্রং ব্রহ্ষণ; পরমাম্মনঃ। 
নং পঠেৎ প্ররতো তৃত্া ্ম্ধসাযুক্যামাপ্ল,য়াং। গ্রদোষেইদঃ 
পঠেনিত্যং মোমবারে বিশেষতঃ | শ্রাবয়েস্তোষয়েখ গ্রীজ্ঞো ওক্ধ- 

গষঠান স্ববান্ধবান্। 

ইতি মহা নির্কাণতত্ে শ্রীশিববস্তবিনির্গতং 

রহগত্তোত্রম্ ॥ 



১৪৪ স্ভবরত্বমালা ।' 

কুমারী-স্তোত্রম.। 

তৈরব্যুবাচ। 

দেবেন্রোদয় ইন্দুকোটিকিরণাং বারাণসীবাসিনীং [বদ্যাং বা' 
ভবকামিলীং ত্রিনয়নাং সুষ্ক্রিয়াগামিনীং। চণ্ডোদ্েগনিক্তন 
ত্রিজগতাং ধাত্রীং কুমারীং বরাং মূলাস্তোরুহবাসিনীং শি 

_ মুখীং সম্পূজয়স্তি শ্রিয়ে ॥ ১॥ তাব্যাং দেবগণৈঃ শিবেযতিতি 
শ্োক্ষার্থিভির্বালিকাং সন্ধ্যা নিত্যগুণৌপয়াং দ্বিজগণ-শ্রেষ্টোদযা! 
শারুহাং। শুরলাভাং পরমেশ্বরীং শুতকরীং ভদ্রাং বিশাঁলাননা 
গায়ত্রীং গণমাতরং দিনপতিং কৃষ্ণাঞ্চ বৃদ্ধাং ভজে ॥ ২ ॥ বানা 
বালকপুজিতাং গুণযুতাং বিদ্যাবতাং মোক্ষদাং ধাতরীং গুরুসং 
স্বতীং নরবরাং বাণ্থাদিনীং চণ্ডিকাং। স্থাধিষ্ঠানহরপ্রিয়াং গ্রিঃ 
করীং বেদাস্তবিদ্যাপ্রদাং নিতাং মোক্ষহিতায় যোগবপুষা চৈত্র, 
রূপাং তজে ॥৩॥ নানারত্বসমূহুনিশ্মিতগৃহে পুজ্যাং সুরৈর্বালিকা; 
বনে নন্দনকাননে মনসি সিদ্ধান্তৈকবীজাননে | অর্থং দেহি নিরর্থ 
কায় বপুষে হিত্বা কুমারীকলাং মহ্থং মাতৃকুমারিকে চ ত্রিব্ধ 

ৃত্যা চ তেজোমরী ॥ ৪॥ হালাহালকরালিকাং কুলগথোল্লামৈক 
বাজোদ্ছাং মাংসামোদকরালিমীং হি ভজতাং কামাতিরিক- 
প্রদং। বালোহহং বটুকেশ্বরস্য চরণান্ভোজাশ্রিতোহহং সদা হি 

বালকুমারিকে শিরসি শুর্লান্তোরুছে সম্ভজে ॥ ৫ ॥ কুর্য্যাহলাদরল- 
কিনীং করিমহাপাপারদি-তাপাপহাং তেজোইংশাং তুবি নূরযাগা 
ভয়হরাং তেজোময়ীং কালিকাং। বন্দে হৎকমলে সদা রবিদরে 
বালেন্্রবিদ্যাং সতীং সাক্ষাৎ সিদ্ধিকরীং কুমারি বিমলে ত্বামাণা 
রূপেশ্বরীং ॥ ৬॥ নিত্যং শ্রীকুলকামিনীং কুলবর্তীং কৌলামুন 
মস্বিকাং নানাযোগবিলাসিনীং ন্থুরমণীং নিত্যাং তপসান্বিতাং। 
বেদাত্তার্ধবিশেষদেশবসনাং ভাষাবিশেষস্থিতাং বলে পর্বতরাজ- 
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রাজতনয়াং কালপ্রিয়ে ত্বামহং ॥ ৭ ॥ কৌমারীং কুলমালিনীং রিপু- 
গণক্ষোভাপ্লিসন্দারিনীং রক্তাভানয়নাং শুভাং পরমমার্গীনুক্তিসংজ্ঞা- 
প্রদাং। ভাধ্যাং ভোগবতীং পতিং জ্রিতৃবনেঘামোদপর্চাননাং 

পরধান্তপ্রিত্বকামিনীং ভয়হরাং সর্পাদিহারাং ভজে ॥৮॥ চন্তরাস্তাং 

চরগদ্ধয়াঘুজমহাশোভাবিনোদীং নদীং মোহাদিক্ষযকারিণীং বরকরাং 
শ্ীকুনষিকাং হুন্দরীং। যে নিত্যং পরিপূজয়ন্তি সহসা রাজেন্- 
 চুড়ামণিং সম্পন্ভিং ধনমায়ুষং ত্রিজগতাং ব্যাপ্যেশ্বরত্বং জণ্ডঃ | ৯॥ 
যোগীশং ভুবনেশ্বরং প্রিয়করং শ্রীকালসনর্ভয়া শোতাসাগরগামিনং 
নরতরং বাঞ্াফলোদ্দীপনং | লোকানাম্ধনাশনায় শিব! শ্রীসংজয়| 
বিগুয়া ধর্মপ্রাণসদৈবতং গ্রণমতাং কল্পদ্রমং ভাবয়ে ॥ ১০ ॥ বিদ্যা 
তামপরাজিতাং মদনতো মন্তাননাং মাদিনীং হ্ৃংপন্নস্থিতপাদুকাং 
কুলকলাং  কাত্যায়নীং ভৈরবীং। যে যে পুণ্যধিয়ো তজন্তি পরমা, 
ননাব্ধিমধ্যে মুদ| সর্বাচ্ছাদিততেজসা ভূয়করীং মোক্ষায় সংকী- 
য়ে ॥১১॥ রুদ্রাণীং প্রণমামি পদ্মবদনাং কোট্যকতেজোমরীং 
নানালস্কৃতিভূষণাং কুলতুজামানন্বসন্দায়িনীং। শ্রীমায়াক্মলাস্বিতাং 
হূদ গতাং সন্তানবীজক্রিয়াং বন্দ বাগ তবরূপিণীং কুলবধূং হাঁকার- 
বীস্োন্তবাং ॥ ১২॥ নমামি বরভৈরবীং ক্ষিতিতলাঘকালাননাং 
মুণালকুম্থমারুণাং ভুবনদোষসংশ্বোধিনীং | জ্গন্রহরাং পরাং ত্বরতি 
যা ৯ যোগেশ্বরীং মমাপদসহআঅকং সকলভোগদাং তামহং ॥ ১৩ || 
শামাজাং. প্রদদাতি যা তগবতী বিদ্যা মহালক্ষণ সাক্ষাদটসমৃদ্ধিদা 
হইব মহালক্ধীঃ কৃলক্ষোভভা।  স্বাধিষ্ঠানন্বপন্কজে বিবসিভাং 
বিষ্টোরনন্তশ্রিয়ে বনে রাজপদ গ্রাণং শুভকরীং কৌলেশ্বরীং সর্ধদা 
। ১৪॥ পীঠানামধিপাধিপামন্তরহাং বিদ্যাং শুভাং নায়িকাং সর্ধা- 
প্রণাপ্সিতাং ত্রিজগতাং ক্ষোভাপহাং বারুণীং। বন্দে পীঠগ- 
শায়িকাং ত্রিভুবনচ্ছায়াভিরাচ্ছাদি চাং সর্কেষাং হিতকারিণীং জয়বতা- 
শাননরূপেশ্বরীং ॥ ১৫॥ ক্ষেত্রজ্জাং মদবিহ্বলাং কুলবতীং সিদ্ধ- 

৮৩ 



৪৩ স্তবরতত্মালা। 

প্রিয়াং প্রেয়পীং শস্তোঃ শ্রীবটুবেশ্বরস্ত মহতামাননসঞ্চারিণীং। 
সাক্ষাদায্মপরোদগমাং নিজমনঃক্ষোভাপহাং শাকিনীং বাক্যার্থ, 
গ্রকটাং মহারজতভাং বনে মহাভৈরবীং ॥ ১৬ সম্পূ্ণবিধুবনুখীং 
কমলমধ্যসম্তাবিনীং শিরোদশশতেদলেহমূতমহা ব্বধারাধরাঁং । প্রণাম. 
ফলদায়িনীং সকলরাজ্যবশ্তাং গুণাং নমামি পরমাস্থিকাং বিষয় 
পাশসংহারিণীং ॥ ১৭॥ সাক্ষাদহং ত্রিভূবনেইমৃতপূর্ণদেহাং সন্ধ্যাদি 
দেবিকললাং কুলপণ্ডিতেন্্রাং। তম্মাদ ভজেইভ্য়-বরগ্রদকালিকে 

ত্রাং সিদ্ধানলে প্রতিদিনং প্রণষামি ভক্ত্যা। তক্তিং ধনং জয়. 

পদং যদি দেহি দাস্যং তশ্মিন মহামধুমতি লঘুগেহভার্ধ্যাং ॥ ১৮ 

এতথস্তোত্রপ্রদাদেন কবিতাবাঁকৃপতির্ভবেৎ।  মহাসিদ্ধীশ্ববে 

দিবো বীরভাবপরায়ণঃ| সর্বত্র জয়মাপ্রোতি স হি স্যান্ধর 

বল্লভঃ | বাচামীশো তবেং ক্ষিগ্রং কামরূপী ভবেন্নরঃ। পষ্ত- 

বেব মহাবীরো দিব্যো .ভবতি নিশ্চিতং। ক্রমশোহষ্টসিদিং 

্যা্বা্ী তবতি নিশ্চিতং। সর্ববিদ্যাঃ প্রসীদস্তি তুষ্টাঃ দ্ধ 

দিগীশরাঃ। বহিঃ শীতলতাং যাঁতি জলম্তস্তং স কারযেং। 

ধনবান্ পুন্রবান্ রাজা ইহলোকে ভবের; । পরিচরতি বৈকুণে 
ৈলাসে শিবসন্িধৌ। মুক্তিএব মহাদেব যো নিত্যং সর্ব 
পঠেং। মহাবিদ্যাপদাষ্তোজং সহি পশ্ততি নিশ্চিতং। 

ইতি রুদ্রধামলে উত্তরথণ্ডে ভৈরবাঁভিরবীসংবাদে কুমারীস্তোত্রম্! 

কিবা জহতি 

গায়ত্রীশাপোদ্ধারঃ | 

অথ গায়্রীশাপবিমোচনমন্তস্য ব্রহ্ধধধি 9াঁয়ত্রীচ্ছনো। বরুখো- 

দেব) ত্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ | যদত্রহ্গেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্তাং 

পশ্রন্তিবীরাঃ সুননসো ব গায়ত্রী ত্বং ত্রন্ধশাপাত বিমুক্তা তব। 
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বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্তরন্য বশিষ্ঠধষি বশিষ্ঠো। দেবতা বশিষ্ঠশাপ, 

বিমোচনে বিনিয়োগ? ও অর্কাজ্যোতিরহং ব্রহ্ধা বরহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ। 

শিবজ্যোতিনহং বিজু বিষ্টুজ্যোভিঃ শিবঃ পরঃ। গায়ত্রী ত্বং 

বশিষ্ঠশাপাৎ বিমুক্তা ভব। বিশ্বামিত্রশাঁপবিমোচনমন্ত্রদ্য বিশ্বীমিত্র- 

খধি রাত্মাদেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিম্োগঃ | ও অহে! 

দেবি মহাঁদেবি দিধ্যে দন্ধো সবস্বতি। অজরে অনবে চৈব বরঙ্গ- 

যোনি নমৌহস্ততে। গায়ত্রী তং বিশ্বাধিত্রশাপাৎ বিমুক্তা ভব। 

ইতি গায়ত্রীশাপোদ্ধার | 
(আক ল 

যোগাদ্যাস্তবঃ | 

গমস্য যোগাদ্যা-স্তোত্রস্য ব্রহ্ষপধির্ীয়তীচ্ছন্দঃ পরমযোগার্দা 
দেবতা সর্বাভীষ্টসিদ্ধর্থে বিনিয়োগঃ। ও" আদ্যাং সর্বতেজোমরী 
মাং করালবদনাং মুক্তকেশীং চতুতুর্জাং বিশালত্রিনেত্রাং 
স্েরাননলরোরুহাং খঙ্গদক্ষিণোর্ধগাণিকাং। সব্যাধো অভয়ং 
বরদং বামে ধর্পরং সদ্যশ্ছিন্মুণ্ নৃমুগ্মালিনীং ঘোরদস্টাং 
মহামেঘপ্রভাং দিগন্বরীং কণ্ঠাবসক্তমুগালী স্থদ্বয়ে রধিরগলিতাং 
করালিশীং মহারৌন্ত্রী ঘোররাবশিবাযেগিবীগণমততপরিবেষ্টিতাং 
'শানালয়বাসিনীং উত্ম্তাং ধ্যায়েদাদ্যাং পাঁতালতলবাদিনীং। 
ও নারায়ণীং মহাদেবীং পাতালতলবাদিনীং। মহাকালীং মহা- 
রৌদ্রচওনাকারকূপিণীং। ব্রহধব্ধানন্দমযীং. শব্কস্বরূপিণীং। 
কৌমারীং কলিকল্সষহারিণীং. পাপনাশিনীং। মহাবিদ্যান্বর- 
পাঞ্চ ভৈরবাননদদায়িনীং। ইন্ত্রজালস্য দীপাভাং মহাজ্যোতিঃ 
বকপিণীং। সুবক্তাঁং চারুবদনাং স্বপ্রকাশস্বরূপিণীং। যোগাদ্যাং 
যোগমাতাঞ্চ যোগিযোগপ্রদায়িনীং। নীলাং ঘনাং বলাকাঞ্চ 
াত্ামুদ্াস্বরূপিণীং। কুৰাং কপালিনীং কুরুকুন্বাং বিরোধিনীতি চ। 
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উগ্রাং উগ্রপ্রভাং চত্ীং দেবীং মহাঘনতিরাং। অনস্তমায়ানন 

শক্তিং দেবীমনস্তরূপিণীং। নিত্যানন্দপরাং দেবী কালীং কা 

প্রকাশিনীং। আদ্যাশক্তিং মহাঁকালীং দেবনিষ্্াণকারিণীং। তথা 

যোগাদ্যাং ষোগরূপিণীং রাক্ষসধ্বংসকারিণীং | মহাপ্রলয়কক্ত্ীং 

সর্বশক্তি প্রদায়িনীং । আদ্যাং হৃৎপন্সে বিচিন্ত্য ত্বাং কালীং প্রণনা 

ম্যহং। ইদন্ত ফোগাদ্যান্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রদ্ধতঃ শুচিঃ। আদ 

চ মোক্ষমাপ্রোতি বত স্ুরৈরপি ছুর্লভং। প্রাতঃকালে সমুখা; 

কৃত্বা যোগাদ্যামর্চিতাং। বিদ্যা বুদ্ধির্ভবেন্িতাং স যোগী নাও 

সংশয়ঃ। অপুত্রো। লততে পুত্রং ধনবৃদ্ধিঃ সদা ভবেৎ। আয়ু 

রারোগ্যমৈশ্্য্যমপমৃত্যুবিবর্জিতঃ | 

ইতি পাতালবাসিনী-যোগাদ্যাস্তোত্রং 
হুর েিরা 

শাস্তিস্তোত্রমূ। 

গীতা! স্বামিজনৈ: সার্ধং শাস্তিস্তোত্রং ততঃ পঠেং। নত্স্ত প্রেত 

কুম্মাও। নন্তন্ত দূযকা নরা। সাঁধকানাং শিবাঃ সন্ত আয়ার- 

পরিপায়িনাং। জয়ন্তি সিদ্ধিডাকিন্যো ( সিদ্ধিদায়িনো! ) জয়গি 

গুরবঃ সদ1। জয়ত্তি সাধকাঃ সর্কে বিশুদ্ধীঃ কৌলিকাশ্চ যে। 

সময়াচারসম্পন্না জয়স্তি পূজকা নরাঃ। নন্দন্ব অনিমা-সিদ্ধা 

ননান্ত কুলপালকাঃ | ইন্রাদ্যা দেবতাঃ সন্ত তপ্যন্ত বাস্তদেবতা;। 
চন্রকুধ্যাদয়ে! দেবাস্তগ্যত্ত মষ তক্তিতঃ। নক্ষত্রাণি গ্র্থা যোগা; 
করণ। রাঁশয়শ্চ যে। সর্ধে তে সুখিনো যাত্ব সর্পাদনাত্থ 

গক্ষিণঃ | পশবঃ সুরগাশ্চৈৰ পর্বতাং কন্দরাঃ গুহাঃ। খে 

ব্রাঙ্গণাঃ সর্বে শাস্তিং কুর্ধস্ব মে সদা। স্তৃতা মে বিদিতা: 

সন্ত সিদ্ধান্ত পূজকাঃ | যেমে পাপধিয়ঃ আুদুষণরতা মর 

নকাঃ পূজনে বেদাচারবিমর্দনষ্্াা ভগ্াশ্চ যে লাধকাঃ | দু 
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চক্রমপূর্বমন্হৃদয়া যে ফৌলিক| দূষকান্তে তে যান্ক বিনাধমন্র 
। সময়ে প্রীভৈরবন্তাজয়া | দেষ্টার; সাধকানাঞ্চ সদৈবায়ায়র্ষকা:। 
ডাকিনীনাঁং মুখে যাস্ধ তৃপ্তান্তংপিশিতৈত্বতাঃ | যে বা শক্তি- 
পরায়ণাঃ শিবপর! যে বৈষবা;ঃ সাধবঃ, সর্ধধুঃ স্ভাদথিলৈঃ সুরা- 

ধিপমুখৈঃ সেব্যঃ জুরৈঃ সম্ততং। শক্তিং বিজুধিয়া শিবঞ্চ ভিন 
্রীকুবুদধ্া তু যে, সেবস্তে ত্রিপুরান্বভেদমতঘো গচ্ছন্ত ' মোক 
তে। শত্রবো নাশমায়ান্ত মম নিন্দীকরাশ্চ যে। দ্েষ্টাবঃ সার 

কানাঞ্চ তে নশ্তন্ত শিবাজয়।। 

ইতি ডামরতান্ত্োর্জং শাস্তিস্তোত্রং 
তা 

নীলকঞ-স্তবরাঁজঃ। 

বিশুদ্ধবত্বাংগুবিভূিতাঙ্গী, শিলাতলে হেমময়ে স্ুরমো | 

সুখোপবিষ্টং মদনাঙ্গনাশনং, জগাদ বাঁক্যং গিরিরাজপুত্রী ' 

দেব্যবাচ।_ তগবন্ ভূতভব্যেশ গোবৃষাঙ্কিতশাদন। 

তব কণ্ঠে মহাদেব ভ্রাজতেইঘু্দসন্সিভম্ | 

নাত্যুৰণং শুভং শুভ্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্। 

কিমিদং দীপ্যতে দেব কণ্ঠে কামাঙ্গনাশন ॥ 
কো ছেতুঃ কারণং কিংবা! যেনেদং নীলমীশ্বর | 

এতৎ সর্বং যথান্যায়ং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ৃতঃ ॥ 

শরত্বা বাক্যং ততো দেব্যাঃ পার্ধত্যাঃ পার্কতীপ্রিষঃ। 

কথাং মঙ্গলসংযুক্তীং কথয়ামাস শঙ্করঃ | 

ঈশ্বর উবাচ ।-ম্থ্যমানেহমৃতে পূর্ব ক্ষীরোদে সুরদানবৈঃ | 
আগ্রে সমুখিতং ঘোরং বিষং কালানলপ্রতম্। 

কালমৃত্যুরিবোডূতং ষগাস্তাদিত্যবর্ঠসম্। 
ব্েলোক্যোৎসাদি-হুর্্যাভং বিস্কুরত্বৎ সমস্ত: ॥ 
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তেজগামিব সঙ্বাতং স্থমহদ্বিষমুখিতমৃ। 

তদদৃষট। স্ুরসঙ্ষাণ্চ দৈত্যাশ্চৈ ব বরাননে ॥ 
বিবর্ণবদনাঃ সর্ধে গতাস্তে ব্রহ্মণোহস্তিকম্। 

দৃই| স্ুরগণান্ ভীতান্ ব্রন্ষো বাচ মহাছ্যতিঃ ॥ 

ময়াদ্য গুণমৈশ্্্যং ভবতাং সংপ্রকল্পিতম্। 

তৈলোক্যস্যেশ্বর যু়ং সর্ব্বে চ ৰিগতজরা; | 

বিমানচারিণঃ সর্ব সর্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ | 

আধ্যাত্মে চাধিভৃতে চ আধিদৈবে চ নিত্যশঃ ॥ 

প্রস্ঞাঃ কর্মবিপাকেন শক্ত্যা যুরং প্রবর্তিতম্। 

কিং কার্য্যং কারণং কিংবা কুতো৷ বৰ! ভয়মাগতম | 

যেন যুয়ং সমুদ্বিগ্না মৃগাঃ সিংহাঁদ্দিতা ইব | 

এতৎ সর্ব যথান্যায়ং শীঘ্বমাখ্যাতুমহথ। 

রত! বাক্যন্তর দেবস্ত ব্রহ্ষণঃ পরমাত্মনঃ ॥ 
উ্তমৃষিতিঃ সার্ধং সুরদৈত্যেন্দ্দানবাঃ | 

সুরাস্থরৈম থ্যমানে পয়োইস্তি মহাতপঃ | 
কা নীলজীমৃতসন্লিতম্॥ 

গ্রাদ্রভূ তং বিষং ঘোরং সম্বর্তাগিসমপ্রভম্। 

কালমৃত্যুরিবোডূতং যুগাস্তা দিত্যবচ্ঠসম্ ॥ 

্রেলোক্যোতসাদিম্্্যাভং বিশ্ুরপ্তৎ সমন্ততঃ। 

তেজদামিব সংঘাতং সুমহদ, বিষমুখিতং ॥ 

বিষেপোতিষ্ঠমানেন কালানলসমত্তিষা। 

নির্দপ্ধো হেনগৌরাঙ্গঃ কৃতঃ কৃষ্ণে! জনার্দীন; ॥ 

ত দই হেমগোরাঙ্গং ক্কতং কৃষ্ণ: জনাদ্দিনম্ । 

ততঃ সর্ধে বং ভীতান্বামের শরণং গতাঃ ॥ 

হ্রাণামহগাণাঞ্চ আতা বাক্াং তয়াবহূম্। 

গতাবাচ মহাতেন্ধা বর্ম লোকপিতামহঃ ॥ 
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শৃস্ত দেবতা; সর্ধা খযয়শ্চ তপোধনাঃ | 

যত্তদগ্রে সমূৎপন্নং মথ্যমানে পয়োনিধৌ-| 

বিষং কালানলপ্রখ্যং কালকুটেতি বিশ্রতম্। 

তশ্ত প্রোডৃতমাত্রস্য বিরাজন্তে ন দেবতাঃ ॥ 

ন চ বিষুরহং বাপি সর্কে চা্গুরপুঙ্গবাঃ | 

ন শরুবত্তি বৈ সোছুং বেগমন্া্রশস্করাং 

ইত্যুক্ত পদ্মগর্ভাভঃ পদ্মযোনিরযোনিজঃ। 

গত্বেশং স্তোতুমারক্ধো ব্রঙ্ধ! বেদবিদান্বর; ॥ 

্রঙ্গোবাচ।- নমন্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমন্তে দিব্যচক্ষুষে। 

নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্জহস্তায় বৈ নমঃ ॥ 

নমন্ত্রিপূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে। 

মমক্্েলোক্যনাথায় ভূতানাম্পতয়ে নমঃ ॥ 

নমঃ সুরারিনাথায় সোমক্র্যাগিচক্ষুষে | 

বর্ষণে চৈব রুদ্রীয় বিষ্ণবে চৈব তে নমঃ | 

নমঃ সাংখ্যায় যোগায় ভূতনাথায় বৈ নমঃ। 

কপন্দিনে কপালায় শঙ্করায় হরায় চ॥ 

বিরূপায় স্ুরূপায় শিবায় বরদায় চ। 

তরিপুরত্নে মথস্নায় মাত্ণাম্পতয়ে নমঃ। 

ুদ্ধায় চৈ শুদ্ধায় যুক্তায় কেবলায় চ॥ 

লোকত্রয়বিধাত্রে চ শত্রস্য বরদায় চ। 

অগ্রায় চ তথোগ্রায় ব্যগ্রায়ানেকচক্ষুষে ॥ 

রজায় চৈব সত্বায় তমসেইব্যক্তোনয়ে। 

নিত্যায় চৈবানিত্যায় নিত্যানিত্যায় বৈ নমঃ ॥ 

ব্ক্তায় চৈবাব্যক্তান্ বাক্তাব্যক্তায় বৈ নমঃ । 

চিন্ত্যায় চৈবাচিন্ত্ায় চিত্তাচিত্ত্যায় বৈ নমঃ ॥ 

ুষ্মায় চৈবান্ল্জায় সুম্াসুস্মায় বৈ নমঃ । 
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ভক্তানা মার্তিনাশায় গ্রিয়নারায়ণায় চ। 
উমাপ্রিয়ায় সর্ধ্বায় নন্দিরক্তাঙ্গনায় ত॥ 

পক্ষমাসার্পক্ষায় খডুমংবসরায় চ। 

বনথরূপায় মুণ্ডায় দ্ডিনে২থ বরূথিনে ॥ 

রথিনে ধ্বজিনে চৈৰ জটিনে ব্রক্ষচারিণে | 
খগ্যজুঃসামসংঘায় প্ুরুষায়েশ্বরায় চ। 

ইত্যেবমাদিচরিতৈঃ স্তৃতিস্তত্য নমোইস্ত তে । 

্তাত্বা তু ভক্তিং মম দেবদেব, গঙ্গাজলপ্লাবিতকেশদে | 

হুক্মোপযোগাতিশয়াধিগম্য, তেজোনিধে ব্যক্তমুপেতি কদ 

এবন্তেন তা! পুর্ববং ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা । 

স্ততোইহং বিবিধৈঃ স্তোত্ৈর্যেন বেদাঙগসম্তবৈঃ ॥ 
তত গ্রীতোংস্থ্যহত্তসত ব্রন্ধণঃ পরমাত্মনঃ। 
ততস্তং মুখ্যয়া বৃত্তযা পিতামহমথাক্রবম্ ॥ 
ভগবন্ ভূতভব্যেশ ভূতাধিপ মহ্বাবল ॥ 

যৎ কা্যস্তে ময় ব্রহ্মন্ কর্তব্যং বদ সুব্রত ॥ 

বরদ্ষোবাচ।--ভূতভব্য ভবস্নাথ শ্রয়তাং কারণেশ্বর | 

স্রাস্থরৈম থামানে জীরোদে ভগবন্ শিব ॥ 
অভবন্মেঘমক্কাশং নীলজীমৃতসন্নিতম্। 
প্রাৃভূ তং বিষং ঘোরং সম্বর্ভাগিসমপ্রভম্। 

কালমৃত্যুরিবোডূতং যুগাস্তাদিত্য বঙ্চসম্। 

ত্রেলোক্যোৎসাদিন্্্যাতং বিশ্ফুরত্তৎ সমস্তৃতঃ ॥ 

তেজনামিব সংঘাতং সুমহদ্বিষমুখিতম্। 

বিষেণোষ্টিষ্টমানেন কালানলসমত্তিষা। 

নিরদগ্ধো হেমগৌরাঙ্গঃ কৃতঃ কষে জনার্দনঃ | 
তং দৃট! হেমগৌরাঙ্গং কৃতং কৃষণং জনার্দনম্॥ 

ততঃ সর্ব বয়ং ভীতান্বামেব শরণং গতাঃ। 
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তৎ পিবস্ব মহাদেব লোঁকানাং হিতকামায়া । 

তবানুগ্রস্ত ভোত্ত! বৈ তবাংশ্চ বরদঃ প্রভুঃ। 

ভগবংত্বং মহাদেব সমধরতিবর্থণে ॥ 

নান; কশ্চিৎ পুমান্ শক্ষো ভবত্যন্মিংশচরাচরে । 

তন্তৈবং ক্রুবতো দেবি ব্রহ্ধণঃ পরম্ঠিনঃ | 

বাঢ়মিত্যেব তদ্বাকাং প্রতিগৃহ বরাননে | 
ততোহহং পাতুমারন্ধো বিষমস্তকসন্নিতম্ ॥ 

লোকত্রয়হিতার্থায় সুরদৈতোয্্রসঙ্গিধো । 
পিবতো মে মহাঘোরং বিষং গ্বরগণার্চিতে ॥ 

ক সমভবং ক্ষিপ্রং কষ; কৃষ্ণানুজেক্ষণে । 

তরীলোৎপলপত্রাভং কণ্ঠে শক্ত মিবাত্মবকম্॥ 

তক্ষকং নাগরাজানং লেলিহানমিবোখিতম্। 

অথোবাচ মহাতেজা ব্রঙ্গা লোকপিতামহঃ ॥ 

শোভসে তং মহাদেব কণ্ঠেনানেন স্ুত্রত। 

ইতি তন্ত বচঃ শ্রুতা ময়। গিরিবরাত্মজে। 
ধৃতং কণ্ঠে বিষং ঘোরং ততঃ শ্রীকণ্ঠতা মম ॥ 

তৎ কালকৃটং বিষমুগ্রতেজঃ, কণ্ঠে ধৃতং পর্বতরাজকান্ে। 
ংপশ্মানাঃ নুরদৈত্যনংঘা জগ, পরং বিশ্ময়মায়তাখাঃ । 

ততঃ স্থুরগণাঃ সর্কে সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ | 

উচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবি মত্বমাতঙ্গগামিনি ॥ 

অহো৷ বলং বী্ধ্যপরাক্রমৌ চ, অহো! বপুর্যোগবলং তবেদম্। 
অহো! বিভৃতিস্তব দেবদেৰ গঙ্গাজলপ্লাবিতচন্দ্রমৌলে ॥ 
তবমেব বিষুম্চতুরাননব্ং ত্বমেব মৃত্যার্ধনদ্বমেব। 
তমেব নুম্ষমঃ পুরুষোহব্যয়স্তং) ত্বমেব সুক্মাৎ পরমঞ্চ সুম্ধাম ॥ 

ব্ক্তিত্বমেব প্রক্কৃতিত্বমেব, ত্বমেব ভূমি; সলিলং ত্বমেব। 
তবমেব বহিঃ পবনন্বমেব, তবমেব যজো। নিয়মন্থমেব। 



১৫৪. স্তবরত্বমালা। 

ত্বমেব ভূতং ভবনঞ্চ ভব্যং, ত্বমেব সর্ধং প্রকরোষি ধর্ম ' 

ত্বমেব সর্বস্ত চরাচরস্য, পৃথগবিভক্তা প্রলয়ে চ গোস্ত ॥ 

ইতীদমুক্তণ বচনং স্থরেন্াঃ প্রণম্য মাং দিদ্ধগণাম্চ হট 
ব্পেতশোকান্ত্রিদিবং বিচিত্রৈর্গতা বিমানৈবমিলো গানোগৈ 

ইত্যেতৎপরমং গুহং পুণ্যাৎ পুণ্যতরং শুভম্। 

তা স্বয়্তুবা প্রোন্তং স্তোত্রং পাপপ্রণাশনম্ ॥ 
যন্ত্র ধারয়তে মিত্যং মৎপরো নিয়মস্থিতঃ | 

ব্রন্ষোদ্গীতং শিবঞ্চেদং সর্রোগনিবর্হণম্ | 

গতিং তস্য প্রবক্ষ্যামি পরত্রেহ চ দেহিনঃ। 

বিষং তস্য বরারোহে স্থাবরং জঙ্গমন্তথা ॥ 

প্রাপ্য গাত্রং স্ুশ্রোণি ক্ষিগ্রাং তথ প্রতিহস্ততে | 

শময়ত্যগুভং ঘোরং দুংস্বপ্রধ্াপকর্ষতি ॥ 

্ত্ীু বন্পভতাং যাতি সভায়াং পার্থিবস্য চ। 
বিবাদে জয়মাপ্লোতি যুদ্ধে চৈব ন সংশয়ঃ ॥ 

গচ্ছতঃ ক্ষেমমধ্বানং সত্যঞ্চেবোপজায়তে | 

শরীরভেদে বক্ষ্যামি গতিং তস্য বরাননে ॥ 

নীলকঠো হরির্বিষু; শশাঙ্কাস্থিতমুর্ধজঃ। 
্রযক্ষো৷ ভেগ্তক্জিশূলী চ বুষকেতুর্মহাবলঃ ॥ 

নন্দিতুল্যবপুশ্চৈব স্বন্দতুল্যপরাক্রম। 

বিচরত্যখিলান্ সিদ্ধঃ সপ্তলোকান্ মমাজ্ঞয়া ॥ 
ন হন্যতে গতিস্তস্য বায়োরিৰ নতস্থলে। 

মম গার্চরো ভূত্বা তিষ্টত্যাহ্তসংগ্লবম্ ॥ 

ভক্ত্য| যে চ বরারোহে সদা! শৃত্তি মানবাঃ। 

তেষাঞ্থৈব প্রবক্ষ্যামি ফলং ফলসহম্দে ॥ 
্রাহ্মণো বেদমাপ্রোতি ক্ষজিয়ে। বিন্দুতে মহীম্। 

বৈশ্স্ত লভতে লাভং শূদ্রঃ গ্রা্গোতি সদ্গতিম্।॥ 



স্তবরত্মমাল!। 

ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। 

গুধ্বিণী জনয়েৎ পুত্রং কন্যা বিনতি সৎপতিম্ ॥ 

ন্ঞ্চ লভতে দ্রব্যমিহলৌকে পরত্র চ। 

গবাং শতসহত্রস্য সম্যগ দত্তস্য যৎ ফলম্॥ 

তৎ ফলং সমবাপ্পোতি শ্রত্বা মর্ত্যঃ কথামিমাম্। 

অঙ্গরং বাথব! পাদং শ্লোকাদ্ধং শ্লোকমেব বা ॥ 

অথবা সর্ববমধ্যায়ং দেবত্রাঙ্মণ-সংমদি। 

যঃ পঠেন্মানবে! নিত্যং মদ্গতেনান্তরাত্বনা ॥ 

শরন্দধধানঃ সদোদ্যুক্তো রুদ্রলোকে ম মোদতে ॥ 

₹ষ্ণাং চতুর্দাশীং প্রাপ্য পঠেদ্যস্ত মমাগ্রতঃ 

সোইভীষ্টং ফলমাপ্পোতি তস্য তুষ্ট ভরাম্যহম্ ॥ 

পঠন্ব দেবি ভদ্রন্তে পাঠয়স্ব চ বান্ধবান্। 

তঃ পরতরং স্তোত্রং ন ভূতং ন ভবিষ্থাতি। 

নাপি যক্ষাঃ পিশাচাশ্চ ন তৃতা৷ ন বিনায়কাঃ। 

কুষ্যর্ধিঘ্ং গৃহে তত্র যত্রায়ং বিষ্নাতে স্তবঃ | 

যথাবিমুক্তং ক্ষেত্রেষু ক্ষেতরশ্েষটং প্রকল্পিতম্। 

তথা স্তববরিষ্ঠোহ্র স্তবাঁনাং ব্রদ্মনিশ্মিতঃ ॥ 
যশ্সেনং শ্রাবয়েচ্ছণা দ্ধ ব্রাহ্মণান্ পাদমস্ততঃ | 

অঙ্গয্যমন্নদানং বৈ পিতৃভ্যশ্চোপতিষ্ঠতে ॥ 

মনসা চিন্তিতং ফ্চ যচ্চ ৰাঁচাপ্যুদাহৃতম্। 

সর্বং সম্প্ধতে তস্য স্তবস্যাস্যান্তকীর্ভনাৎ ॥ 

অত পরমং গুস্থং যেইপি স্থাঃ পাঁপযোনয়। 

বিঃ শূড্রাশ্চ যেংপীহ কুদ্রলোকং ব্রজন্তি বৈ 

১৫৫ 

ামিমাং পুণ্যফলানুরূপাং নিবেগ্ভ দেব্যাঃ শশিবদ্ধমূদ্ধজঃ | 

্য পৃষ্টেন সহোময়া প্রতুর্জগাম কিছিন্ধগুহাং গুহপ্রিয়; । 

ইতি স্বম্পুরাণে নীলকণঠস্তবরাজং | 



১৫৬. স্তবরত্ুমাল! | 

শ্রীরাধিকা-স্তোত্রম্। 
ওঁ নমে! রাধিকায়ে। 

উদ্ধব-উবাচ।--বন্দে রাধাপদান্তোজং ত্রহ্মাদিস্ুরবন্দিতং | 

যতকীর্ডিকীর্ভনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥ 

নমে। গোলোকবাসিন্টে রাধিকায়ৈ নমে। নমঃ। 

শতশৃঙ্গনিবাসিন্যৈ রাধিকায় নমো নমঃ ॥ 
রাসমগুলবাসিন্টৈ রাসৈশ্বর্ষ্যে নমো নমঃ । 
বিরজাতীরবাসিন্যে বুন্ধায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ 

বৃন্দাবনবিলাসিষ্টৈ কৃষ্ণায়ৈ চ নমো নমঃ । 

নমঃ কৃষ্প্রিয়ায়ৈ চ শান্তায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ 

কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ তত্প্রিয়ায়ে নমো নমঃ 

সর্বৈর্বর্যাধিদেব্যে চ কমলায়ৈ নমে৷ নমঃ ॥ 

পন্মনাভপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মায় চ নমো নমঃ 

মহদ্বিষ্কোশ্চ মাত্র চ পরাত্মায়ৈ নমো নমঃ ॥ 

তেজঃনু সর্ববদেবানাং পুরা কৃতধুগে মুদ]। 

অধিষ্ঠানং কতা যা চ প্ররুত্যে চ নমো নমঃ ॥ 

নমো দুর্গবিনাশিল্ঠৈ দুর্গীদেব্যে নমো নমঃ | 

নমন্ত্রিপুরহারিণ্যে ত্রিপুরায়ে নমো নমঃ ॥ 

নুন্দরীফু চ রম্যায়ৈে সৌন্দর্য্য চ নমো নমঃ | 
শুদ্ধসব্স্বরূপায়ে সগুণায়ৈ নমো নম ॥ 

নমো ব্্স্ববূপায়ে নিগুণায়ৈ নমে! নমঃ । 

নমো নিষ্ড্রান্বরূপায়ৈ সগুণায়ৈ নমো নমঃ | 

নমো দক্ষস্ুতায়ৈ চ নমঃ সত্যে নমো নমঃ 

নমঃ শৈলম্থতায়ৈ চ পার্বত্যৈ চ নমো নমঃ | 

নমো নমস্তপন্থিন্যে উমায়ৈ চ নমো নমঃ। 

নিরাহারস্বরূপায়ৈ অপর্ণায়ৈ নমো নমঃ| 



স্তবরত্বমাল | ১৫৭ 

গৌরীলোকনিবাঁসিন্যৈ নমে! গৌর্য্যৈ নমো নমঃ 
নমঃ কৈলাসবাসিন্যে মাহেখবর্য্যে নমো নমঃ | 

নিদ্রায়ৈ চ দয়াৈ চ শ্রদ্ধায় চ নমো নমঃ। 
নমো ধুত্যে ক্ষমায়ে চ লজ্জায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ 

তৃষ্টায় ক্ষৎপিপাদারৈ ভ্রান্ত্যে কাক্ত্যে নমো নমঃ। 
নমঃ শান্ত চ বিগ্ভায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো! নমঃ | 

নমঃ স্ৃষিস্বরূপায়ে স্থিতিকত্র্ৈ নমো নমঃ । 
নমঃ সংহাররূপিণ্যে মহামায়ৈ নমো নমঃ | 

ভদ্রায় চ শুভায়ৈ চ মুক্তিদায়ৈ নমো! নমঃ 

নম; স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ শান্ত্ে কান্ত্যে নমো নমঃ । 

নমন্তষ্টে চ পুষ্ট চ দয়ায়ৈ চ নমো নমঃ। 

সর্বশক্তিস্বরূপায়ৈ সর্বমাত্রে নমো নমঃ ॥ 

বহৌ দাহস্বরূপায়ৈ ভদ্রাযৈ ভান্বরেহপি চ। 
শোভায়ৈ পুরণচন্তরে চসর্বন্রব্যেযু বৈ নমঃ ॥ 
নাস্তি তেদে! যথা দেবি ছুগ্ধধারণয়োঃ সদা!। 

বখৈব গন্ধো ভূম্যাশ্চ যখেৈবং জলশৈতায়োঃ ॥ 

যখৈবং শব্ব-নভসোজ্ঞ্যোতিঃ হৃর্্যময়ো যথা। 

লোকে বেদে পুরাণে চ রাধামাধবয়োস্তথা ॥ 

চেতনং কুরু কল্যাণি দেহি মামুভ্তমাং গতিং | 

ইত্যু্ু চোদববস্ত্ গ্রণনাম পুনঃ পুনঃ 
ইত্ানধবকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ ভক্তিপূর্বকং | 

ইহলোকে স্থুখং ভুক্ত] যাত্যান্তে হরিমন্দিরং। 
ন ভবেদক্ধুবিচ্ছেদো রোগং শোকং সুদারুণং | 

প্রোধিতা স্ত্রী লভেৎ কান্তং ভার্য্যাভেদী লভেৎ প্রিয়াং। 
অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্ীনো লভতে ধনং। 

নিরভূমিলততে ভূমিং গ্রজাহীনো লভেৎ প্রজাং ॥ 

| ১৪ | 



২৫৮ স্তবরতুমালা ॥ 

রোগাদিমুচ্যতে রোগী বধ! মুচ্যেত বন্ধানাঁৎ। 
ভয়্ামুচেত ভীতন্ত মুচ্যেতাপন্ন আপনঃ। 

অস্পষ্টকীন্ডিঃ মুযশা মুর্ধো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ 

ইতি ব্রহ্গবৈবর্তে শ্রীনারা়ণনারদসংবাদে জ্রীকষ্খজন্মথক্ডে 

শ্রীরাধিকান্তো ত্রম্। 
০ 

সীতানস্তোত্রম্। 

২ শ্রীসীতায়ৈ নমঃ । 

নীলনীরজদলায়তেক্ষণাং লক্ষ্ণাগ্রভূজসাবলক্ষণাং । 

গুদ্ধিসিদ্ধদহনে প্রদিৎসতীং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাং ॥ 

অজ্বিযন্ত্িতদৃশং কৃশার্দিকামন্গকান্তি-পরিভূতহাটকাং । 

ভীতকারি-পরুষোক্তিবিক্লবাং ভাৰয়ে মনসি রামবল্নভাং ॥ 

কুন্তলাফুলকপোলমাননং রাহুবস্তু গম্থধাতশুস্ভ্যতিং | 

বাসা পিদধতীং হিঙ্ক। কুলাং ভাবয়ে মনি রামবল্পভাং। 

কাগ্নবাঙ মনসগাং যদি ব্যথাং স্বপ্নজাগৃতিু রাঘবেতরং। 

তন্দহাঙ্গমিতিপাবকং যতীং ভাঁবয়ে মনসি রামবন্লভাং ॥ 

বামপদযুগলং কলযন্তীং চেতমা শ্রতাধুনীহতপাপাং। 

অন্ুনীব পুরুষেহনলে স্থিরাং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাং ॥ 

ইন্্রুদ্রধনদানপালিকৈঃ সদ্বিমান্গণসংস্থিতৈ্দিবি। 

পুষ্পবর্ষমনূসংস্ততশীলাং ভাবযে মনঙ্গি রামবল্লভাং ॥ 

কালিমানমনলে নিরন্ত সদ্ধাম বামতন্ুনিজ্জিত হেমাং। 

ফুল্লনীরজনিতাং বরাননাং ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাং॥ 

সঞ্চয়ৈর্দিবিষদাং বিমানাগৈর্বিল্ময়াকুলমনোভিরীক্ষিতাং। 

তেজসাপি দরধতীং সদা ভূশং ভাবরে মনসি রামবল্লভাং 



স্তবরতুমাল] ১৫৯ 

এতদষ্ট কমনিষ্টহানিকদ্ যঃ পঠেদথ শৃণোত্যহমখে | 
অন্তরায়-রহিতান্ত মৈথিনী তস্ত ভূতিমতুলাং প্রষচ্ছতি ॥ 

ইতি রামবল্পভাস্তোত্রম্? 

পিটিসি 

মহাকালভৈরবস্তোত্রম | 

ভৈরব্যুবাচ। 
গুপ্তসারাদিতন্তরেযু তব ভ্ডোজং ন বিষ্যন্ে। 

কথমেতৎ কিং বিশেষং ক্থয়স্থেতি তত্বতঃ ॥ 

ভৈরব উবাচ। গুপ্তসারাদিতন্্েষু গুপ্রং স্তোত্ং ময়া প্রিয়ে। 
তব তৎ কথঝিষ্যামি স্তোব্রং মোক্ষফলপ্রদং ॥ 

বিনা ধ্যানং বিন! পুজাং বিনা হোমং বিনা জপং | 

লভতে যেন কল্যাণং তন্মে শৃণু পতিত্রতে ॥ 

অগ্ত শ্রীমহাভৈরবস্তোত্রস্ত ভৈরবখধিঃ পংক্তিচ্ছনো! মহাকালো* 
দেবত| মম সর্বার্থপাধনে বিনিয়োগঃ | 

মকারেণ মহাকালং হকারেণ হরিস্তথা। 

ককারেপ মহাকালীং লকারেণ লতেৎ সদ! | 

ভৈীতি্নাস্তি রক্রেশাৎ সর্ধদেবাত্মবকং সন্নং | 

মহাঁকালো! মহাদেবো! মহাকায়ো মহাকর; ॥ 

মহাবলো মহাঘোরে মহাতুমো ভৃতাধিপঃ। 
মহৌজসে! মহাভীমো৷ মহাঁকালঃ প্রঃ শিবঃ ॥ 
মহান্ মহাত্মা মহিমঃ ক্ষোক্কারবীজরূপধূক্। 

মহাশয়ো মহাবীজে! মহামোহকর প্রতুঃ ॥ 
মহাকালরূপঃ শাস্তে। মহাকীর্তি ্ রদায়কঃ। 

বহাবিকস্থনধ পশ্চ মহাবিদ্বরিনাশকঃ | 



৯১৬০ স্তবরত্বমালা । 

মহাভীমমুখো দেবে। মহাঁদংক্টো জনপ্রিয়ঃ | 

যইদং পঠতি স্তোত্রং শণোতি শ্রাবয়েদথ। 

স মুক্তঃ সর্পাপেভ্যো মোদতে চ ময়া সহ! 

রুষ্ণাং চতুর্দশীং প্রাপ্য পঠেচ্ছ দ্বাসমন্বিতঃ | 

নিশায়াং মুক্তকেশস্ত মম তৃল্যো ন সংশয়ঃ 

দ্যৎ প্রার্থয়তে সর্বং তত্তদ্ঘবতি নিশ্চিতং ॥ 

ইতি বিশ্বনারোদ্ধারতন্ত্রে মহাকালভৈরবস্তো ্রম 

মাতৃত্তৌত্রং ৷ 

ও ব্যাস উবাচ। 

ও মাত। ধরিত্রী জননী দয়া বরঙ্থম্ী সতী । 

দেবী তু রমণীশ্রেষ্ঠা নির্দদোষা সর্বহুঃথহা ॥ 

আরাধ্য! পরমা মায়া শান্তিঃ ক্ষমা দয়া গতিঃ। 

্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥ 

দুঃখহন্্ী চ নামানি মাতুর্ব্ৈ গঞ্চবিংশতিঃ। 

শ্রবণাৎ পঠনান্নিত্যং সর্বছুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥ . 

ছুঃখবান্ সথখবান্ বাপি দৃষ্। মাতরমীশ্বরীং। 
মহাননং লভে লিত্যং মোক্ষং বা চোপপদ্তে ॥ 

ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃক্কোত্রং মহাগুণং । 

পরাশর-মুখোৎপন্নং শৃণু তে মাতৃবৎসলঃ ॥ 

যঃ স্বৌতি শ্রীমাতৃসাক্ষাৎ পদাজং প্রণিপত্য চ। 

প্রায়শ্চিত্ত পাপযুক্কো ছুঃখবাংশ্চ সুখী ভবে ॥ 

ইতি শ্রীবৃহদবন্্পুরাণে মাতৃত্বোত্রং 
উহ কতা তেরে 



স্তবরত্রমালা | ১৬১ 

পিতৃস্তোত্রং | 

ওঁ ব্যাস উবাচ। 

শৃণু বিগ্র প্রবন্ষ্যামি পিতৃস্তোং মহাঁফলং। 

পঠনীয়ং প্রযত্বেন তনমৈকতিপূর্বরকং ॥ 
পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্যং সদারাধ্যতমাজ্ঘ য়ে । 

বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমন্তে গুরবে সদা। 

নমন্তে জীবনাধিক্যদর্শনে স্থখহেতবে। 

নমঃ সদাওঁতোষাঁয় শিবর্ূপায় তে নমঃ ॥ 

অপরাধক্ষমিণে চ সুখদায় সুখায় চ। 

হুল ভং মান্ুয্যমিদং যেন লব্ধং ময়! বপুঃ ॥ 

সম্তাবনীয়ং ধর্মার্থে তশ্মৈ পিত্রে নমো নমঃ। 
ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণু যঃ পঠে প্রযতো নরঃ | 
গ্রত্যহং প্রাতরুখায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেহপি চ। 

স্বজন্মদিবসে সাঁক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোহপি বা ॥ 

ন তন্ত ছুর্লভং ফিঞ্িৎ সর্ব্ং জপ্যাদদিবাঞ্িতং। 

অকন্ধণান্ত যঃ স্তয়াৎ পিতরং স্থুরভাবতঃ ॥ 

পিতুঃ গ্রীতিকরে| নিত্যং সর্বকম্ধান্থিতো৷ ভবেৎ। 

ইতি শ্রীবৃহতবন্্পুরাণে পিতৃত্তোত্রং। 

আস কপি 

সর্বমঙ্গলান্তোত্রং | 

ীনারায়ণ উবাচ 

স্বরাজং শৃণু মুনে তুষ্টুবর্েন পার্কতীং। 

ভক্তা গোপাঙ্গনাঃ সর্ববাঃ সর্বাভীইফলপ্রদং ॥ 



১৬২ স্তবরত্মমালা । 

জগ্ত্যেকার্ণবে ঘোরে চন্নু্্য বিবর্জিতে। 

অঞ্জনাকারতোয়েন সংপ্লতে তু চরাচরে ॥ 

দ্তং পুরা ব্রহ্মণে চ হরিণা জলশায়িনা । 

তশ্বৈ দত! স্তবমিমং নিদ্রাং ভেজে জগৎপতিঃ | 

নাভিপদ্মে জগতস্রষ্ী মধুন! কৈটভেন চ। 
পীড়িতঃ পরিতুষ্টাব মৃলপ্রক্ৃতিসীশ্বরীং ॥ 

বরন্জোবাচ।--ছুর্গে শিবেইভয়ে মায়ে নারায়ণি সনাতনি । 

জয়ে মে মঙ্গলাং দেহি নমস্তে সর্ববমঙ্গলে ॥ 

দৈত্যনাশার্থবচনে দকারঃ পরিকীণ্ডিতঃ | 

উকারো৷ বিদ্বনাশশ্য বাচকো বেদসম্মতঃ | 

রেফো রোগদ্ববচনো গশ্চ পাপদ্ববাচকঃ | 

তয়শক্রত্ববচনশ্চাকারঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ 

্বত্যুক্তিশ্রবণাদ্যস্তা এতে নন্তস্তি নিশ্চিতং | 

ততো দুর্গা হরেঃ শক্তিহ্রিণা পরিকীত্তিতা ॥ 

বিপত্তিবাচকো হূর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ। 

দুর্গং নগ্ঠতি ষা নিত্যং সা বা! দুর্গা প্রকীত্তিতা 

ছুর্গো দৈত্যোন্রচনোহপ্যাকারো৷ নাশবাচকঃ | 

তং ননাশ পুরা তেন বুধেদুর্মী গ্রকীন্তিতা ॥ 
শশ্চ কল্যাঁণবচন ইকারোতকৃষ্টবাচকঃ | 

সমৃহবাচকশ্চৈব বকাঁরো দাতৃবাচকঃ ॥ 

শ্রেয়ঃসংঘোতকষ্টদাত্রী শিবা তেন প্রকীন্তিতা । 

শিবো হি মোক্ষবচনশ্চাকারে! দাতৃবাচকঃ ॥ 

বয়ং নির্বাপদাত্রী যা সা শিবা পরিকীর্তিতা। 

অগয়ে ভয়নাশোক্তশ্চাকারো দাতৃবাচক£ ॥ 

প্রদদাত্যতয়ং যা চ সাভয়৷ পরিকীন্তিতা। 

রাজভ্রীবচনো মা চ ঘা চ প্রাপণবাচিকঃ ॥ 



স্তবরতুমালা ৷ 

তং প্রাপন্নতি যা সম্ভঃ সা মায় পরিকীন্তিতা। 

মা চ মোক্ষীর্থবচনে। যা চ প্রাপণবাচিকঃ | 

সং প্রাপয়তি ধ! নিত্যং সাঁ মায়! পরিকীক্তিতা। 
নারায়ণার্ধাঙ্গভূতা তেন তুল্যা চ তেজনা ॥ 

সদা তন্ শরীরস্থা তেন নারায়ণী স্বৃত। | 

নিগুপন্ত চ নিত্যস্ত বাটকম্চ সনাতন; | 

নদা নিত্য নিগুগা যা কীন্তিতা সা সনাতনী । 
জয়; কল্যাণবচন আকারে দাতৃবাচকঃ। 

জয়ং দদাতি যা নিত্যং সা জয়া পরিকীন্তিতা। 

জর্কমঙ্গলশবন্চ মংপূর্ৈশ্ব্যবাঁচকঃ | 

আকারো দাতৃরচনন্ত্াত্রী সর্বমঙ্গলা। 

মামাষ্টকমিদং সারং নামার্থসহসংযুতং | 
নারায়ণেন যদভং ব্রহ্মণে নাভিপন্কজে । 

তস্মৈ দূ! নিদ্রিতশ্চ বতৃব জগতাং পতিঃ ॥ 

মধুকৈটভৌ ছুরাত্মানৌ ব্রহ্ধাণং হস্থমুদ্তৌ । 

স্বোত্রেণানেন স ব্রঙ্থা স্তৃতিং নিদ্রাং চকার হ। 

সাক্ষাত স্বাদ তরন্ধণে কবচং দরদ । 

শ্রীকৃষ্ণকবচং দিব্যং সর্ধরগ্ষণকাঁরণং। 

দত্ব| তট্মৈ মহামায়া সান্তর্ধানং চকার হ। 

স্বোত্রং কুর্বতি নিদ্রাঞ্চ সংরক্ষ্য কবচেন বৈ ॥ 

নিদ্রারুপ্রহতঃ সগ্ঘঃ স্তোত্রক্ৈব গ্রতাবতঃ। 

তত্রাজগাম ভগবাঁন্ কৃষ্ণরূপী জনার্দিনঃ ॥ 

শত্ত্যা চ দুর্গয়া সার্ধং শঙ্করস্ত জয়ায় চ। 

সরথং শশ্বরং মূর্ধি, কৃত! চ নির্ভয়ং দদৌ | 
অত্যর্ধং প্রাপয়ামাস জয়া তশ্মৈ জয়ং দদৌ। 
স্োতরস্তৈর প্রভাবেণ সংপ্রীপ কবচং বিধিঃ | 

১৬৩ 



১৬৪ স্তবরত্ুমালা । 

বরঞ্চ কব্চং প্রাপ্য নির্ভয়ং প্রাপ নিশ্চিতং | 

ব্রহ্মা দদৌ মহেশায় স্তোত্র্চ কৃবচং পরং । 
ত্রিপুরস্ত চ সংগ্রামে স্বরথে পতিতে হরৌ। 

রধানত্রধচ গৃহীত্ব। স সনিত্রং শ্রীহরিং ম্মরন্॥ 

স্তোত্রঞ্চ কবচং প্রাপ্য জঘান ত্রিপুরং হরঃ। 

স্তোত্রেণানেন তাঁং ছুর্গাং কৃত্বা গোপালিকাঃ স্ততিং ॥ 

লেভিরে গ্রীহরিং কাস্তং স্তোত্রস্তান্ত প্রভাবতঃ। 

গোপবন্যাকৃতং স্তোত্রং সর্বমঙ্গলনামকং ॥ 

ৰাঞ্চিতার্থপ্রদং সগ্তঃ সর্ববিদ্ববিনাশনং। 

ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেসম্লিত্যং ভক্তিবুক্তশ্চ মানবঃ ॥ 

শৈবে! ব। বৈষ্ুবে। বাপি শাক্তো। দুর্গা প্রমুচ্যতে। 

রাজদ্বারে শ্বশানে বা দাঁবাগৌ প্রীণসন্কটে ॥ 
হিংশ্রজস্তৃভয়গ্রস্তো মগ্নঃ পোতে মহার্ণবে। 

শত্রগ্রস্তে চ সংগ্রামে কারাগারে বিপদ্যতে ॥ 

ওগরুশাপে ব্রহ্মশাপে বন্ধুতেদে সুতুত্বরে । 

স্থানভ্রষ্টে ধনভ্রষ্টে জীতিনষ্টে গুচান্বিতে ॥ 

পতিভেদে পুক্রভেদে খলসর্পবিষা্িতে । 

স্তোত্রম্মরণমাত্রেণ সছ্যো৷ মুচ্যেত নির্ভয়ঃ। 

বাঞ্ছিতং লততে সম্ধঃ সর্বৈশবধ্যমন্তত্বমং | 

ইহ লোকে হরের্ডক্তিং দৃাঞ্চ সন্ততিং স্থৃতিঃ ॥ 

অস্তে দাস্তঞ্চ লত্যেত পার্বত্যাশ্চ প্রসাদতঃ | 

ইতি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নারায়ণনারদসংবাদে 

গোপকন্তাকৃতং সর্বম্গলান্তোত্রং। 

সম্পূর্ণ। 



কবচরতুমালা। 

গায়ন্রীকবচমূ । 

শদেব্যুবাচ। 

দেব-দেব মহাদেব সংসারার্বতারক। 

গ্ায়ত্রী-কবচং দেব ক্কপ্ন। কথয় গ্রভো ॥ 

শ্রামহাদেব উবাচ। 

মুলাধারেধু যা নিত্যা কুণুলী তত্বরূপিধী। 

হুম্কাতিনুষ্ষা! পরমা বিশ্বতত্ম্বক্নপিণী। 

বিছ্যৎপু্জগ্রতীকাশা কুগুলাকৃতিরূপিণী। 

গরমবঙ্গ-গৃহিণী পঞ্চাশহর্ণরূপিণী। 

শিবন্ নর্তকী নিত্য! পরজন্গ প্রপূজিত। | 

্হ্গণঃ সৈব গাসন্ত্রী সচ্চিদানন্রূপিণী | 

তস্তাঘাবর্তবাতোইযং প্রাণাত্বা নিতানুতন; | 

নিত্যং তিতু সানন্দা কুগুডলী ভববিগ্রহে। 
অতিগোপ্যং মহৎ পুণ্যং ব্রিকোটি-ভীর্থসংঘুতং। 

সর্ক্যজ্ঞময়ং দেবি সর্বাননাময়ং সদ17 

কৃধচং কথয়াম্যদ্য পার্বতি প্রাণবল্পভে। 

ও ৭ ভুঃ ও ও ভূর ও ও ম্বঃ গু ও তৎ € 

$বিওগুতুওর্ধ ও ও রেও গণ ও 

ও ও ও দেওওবও ও স্য ও ধ্বীও' 

5 

ও 

ও ম 



১৬৬ কবচরত্বমালা । 

৬ ও হি ও ও ধি ও ও য়োও ও নঃ ও ও ৫ 

ও ও' চো ও ও দও' ও" যধিও' ও" ওম্। 
ও' ভুঃ ও পাতু মে মূলং চতুর্দিলসম্িতং । 

ও ভূবঃ ও' গাতু মে লিঙ্গং সকল: ঘড় দলান্বিত্তং 

ও' স্বঃ ও" পাতু মে কঠং সাকাশং দলযৌড়শং। 

ও" তৎ ও গাতু মে রূপং ব্রহ্গণঃ কারণং পরং। 

ও সও বদনং পাতু রসনা-সংযুতং মদ। 

ও বি ও পাতু মে গন্ধং সদ। শরীরসংযুতং। 

ও তু ও পাতু মেস্পর্শং শরীরঘ্য চ কারণং। 

ও ব্ব  পাতু মে শবং শবববিএহকারণং। 

ওরেও পাতু মে নিত্যং ত্চং শরীররক্ষকং। 

ও 4 ও পাতু মে অক্ষ সর্বতব্বৈককারণং। 

ও" যং ও গাতু মে শ্রোত্রং শ্রবণস্য ছ কারণং। 

ও ভ ও পাতু মে শ্বাণং গন্ধোপাদানকারণং | 

ও গে! $ পাতু মে বাক্াং সভীয়াং শব্বরূপিণী। 

ও দে ও পাতু মেবাহুধুগলং ব্রহ্ধকারণং। 

ও ব ও গাতু মে পাদযুগলং বহ্ধকারণং। 

৪ দা ও পাতু মে হিঙ্গং সজলং ষড়দলৈধুতং। 

ও বীও গাতু মে নিত্যং প্রকৃতিং শব্কারণং। 

ও ম ও পাতু মে নিত্যং মনো্রন্বস্বরূপিণী। 

ও হি ও পাতু মে বুদ্ধিং পরং ব্রহ্গময়ং সদা । 

ও ধি ও পাতু মেনিত্যাং অহঙ্কারং যথাত্থা । 

& য়ে! ও পাতু মে নিত্যং পৃথিবীং পার্থিবং ৰপুঃ। 

ও য়ো ও পাতু মে নিত্যং জনং অর্বত্র সর্বদ।। 

ও নঃ ও গাড় মে নিত্যং তেজঃপুঞ্জং যথাতথা। 

ও প্র ও পাতু মে নিত্যং অনিলং ধরীয়কারণং। 



কবচরত্বমীল]। ১৬৭ 

ও চো ও পাড় মে নিত্যমাকাশং শশিসরিতং | 

ও দ ও পাতু মেজিহ্বাং জগবন্ত্থ কারণং। 
€ য়াৎ ও পাঁতু মে চিততং শিবজ্ঞানময়ং সদা 

ও তত্বানি পাতু মে নিত্যং গায়ত্রী পরদেবতা]। 

ও ভূভূববং শ্বঃ পাতু মে নিত্যং বরঙ্ধাণী জঠরং ধা । 

তব! মে সততং পাত বঙ্গাণী ভূভূবিঃ শ্বঃ 
অগ্যাঃ শ্রীগায়ত্রাঃ পরতন্ধ খষিখ গ্থজুঃসামাধর্বাশ্ঠদাংসি 

গায়ত্রী ব্গজ্ঞে দেবতা! ধধধার্থ ু দ্রবিুঃ কামমোক্ষাথে বিনিষ্বোগঃ। 
ও ভৃতৃবিঃ স্ব: ততমবিভূরবধেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি খিয়োয়ে। নঃ 

প্রচোদয়াৎ ওন্। | 

কামক্রোধাদিকং সর্ধং শ্ররণাদ্যাতি সাম্যতাং। 

ইদং কবচমন্তাত গাযত্রীং প্রজপেৎ যদি । 
শতকোটিজপেনৈর ন সিছির্জায়তে প্রিয়ে 
গায়ত্রীবচনাৎ সর্ধবং শ্মরণং দিধ্যডি জ্বং 1 

পঠিত্ব। কবচৎ বিপ্রো। গায়ত্রীং সন্ৃদুচ্চরেৎ । 
ঈর্বগাপবিনিন্মুক্তো জীবনুক্তো তবেদ্ধিজঃ | 

ইদং কবচমজ্াত্ব। কবচান্টৎ পঠেতুযঃ। 
সর্ধং বৃথ! ভবেগেধি ত্রেলোকামন্গলাদিৰং | 

খাযত্রীকবচং যক্ত জিহবায়াং বিদ্যতে সদা! । 

তদামৃতময়ী জিহ্বা পবিত্র! জরপপুজনে। 

ইদং কবচমন্তাত্ব ব্রক্মবিদ্যাং জপেৎ যদ্দি। 
ব্যথং তবতি চার্কঙ্গি তজ্জপং বনরোদনং। 

বন্ষহতা। নুর়াগানং স্তেষং গর্বনাগমঃ | 

মহাস্তি পাতকানীহ শ্ররণাযাশমাপুযুঃ। 
ত্বগস্ত্বাংসমেদোহস্থিমজ্জী শুক্রবিনির্শিতং। 

বাতপিতকফৈধুিং স্ুলবেহং তছুচাতে। 



১৬৮ কবচরত্বমাল| । 

ুক্মং জ্যোতিষ্ম্ং দেহং গঞ্চভৃভাযকং বিহুঃ। 

মহাপদ্মবনাস্তঃস্থং সর্বাঁবয়বদংযুতম্ | 

আধারাধেয়সধন্ধাৎ গায়ত্রী বাঙ্গণঃ ম্বয়ং | 

অতএব পরং ব্রহ্ম কথ্যতে চোডয়াত্মকং। 

ব্রাহ্মণস্যৈব জীবাত্। গায়্রীসহিতং বপুঃ | 

আত্মনে। হৃদয়াত্তোজে প্রদীপকলিকোপমং | 

নিধৃমঞ্চ যথ| জ্যোতিন্ভৈলাঘিবর্তিযোগ ₹ঃ1 

তজ্জ্যতিঃ পরমং ত্রক্ষ স এৰ পরমঃ শিবঃ। 

গ|য়ত্রীকব্চং ভ্যাসং মাতৃকাস্থানসন্ধিযু । 

যঃ কৃত ব্রাঙ্গণঃ শ্রেষটশ্চাঙহ্যাসং সমাচরেৎ। 

অন্বন্থাসস্তদা সিদ্ধ হৃন্তথারণারোদনং। 

গায়ত্রীন্যাসমাত্রেণ পরব্রঙ্গময়োদ্িজঃ | 

ইদং কবচমন্জ্াত্।ত্হ্বচরধ্যং করোতি যঃ। 

্ষচর্্যং ভবেদ্যর্থং গায়ন্রীকবচং বিন|। 

কবচস্য এসাদেন ত্রাঙ্গণোজ্জলদগিবং 
কব্চং পরমেশানি স্থষ্টিস্থিতিলয়াআবকং ) 

কবচস্য গ্রসাদেন বর্গ! স্থতিং করোতি হি) 

স্থিতি কুরুতে বিষু রুদ্রোইহং লয়কারণঃ। 

অন্তন্ধি কবচং দেবি স্ষ্টিস্থিতিলয়ং বিন] । 

ইপমেব ব্রক্ষময়ং স্মটিস্থিতিলয়াত্মকং | 

কবচং ত্রাঙ্গগোনাম প্রাতকুখায় যঃ পঠেৎ। 

গায়ত্রীঞ্চ সৎ স্বৃত্বা গহক্ষফলং লভেং। 

গায়্ীং দশধ! জপ্ত। দুশলক্ষফ্ং লভেৎ। 
এবং ক্রেমেণ গায়ন্্ীং শতধা প্রজপেদ যদি ) 

শতলক্ষফনং প্রাপ্য বিহরেন্দেববদ্ভুবি । 

গহণে মন্রসথ্যষা গঠিত। কক হিজঃ। 



কবচরত্বমালা । ১৬৯ 

মন্কদ্ঘদি জগেদ্িদান্ গায়ত্রীং পরমাক্ষরীং। 
তৎক্ষণাৎ স ভবেৎ সিদ্ধো ্গসাধুজ্যমাগুয়াং। 
ইদং কবচমজ্ঞাতব।গাঁতরীং গ্র্রগেত্ত যঃ। 
জপ এব সএব স্যানিত্তেজা নচ সিদ্ধিদঃ। 

যঃ পঠেৎ কবচং দেবি সভতং শিবমন্লিধৌ। 
সন্নিধো বিষ্ুদেবস্য কবচৎ শক্তিসহিধো। 
তেজঃপু্জমন্বোবিপ্রস্তৎক্ষণাজ্জায়তে ধ্রবং | 

ইত্যাগমসন্দর্ভে জঞানদর্পণে গায়ত্রীত্াঙ্গণসর্বন্থে দেব- 

দেবীমন্বাদে গায়ত্রীকবচং সমাধুম্। 

শিব-ষড়ক্ষর-কবচমৃ। 

শৃণু দেবি গ্রবক্ষ্যাম কবচং সর্বদিদ্ধিদৎ। 

ত্রেলোক্যরক্ষণং নাম দর্বাপদিনিবারণং। 

বন্ত কোটিসহত্রৈস্ত কল্পকোটিশতৈরগি। 

কবচা গুণান্ বন্ষ,ং নৈবশক্তো যহেষ্বরঃ। 
ওকারে! মে মুখং পাতু নকারঃ কর্ণদেশকে। 

মকারঃ শিরদি পাতু শিকারে! হয়ে মম। 

বকারো নেত্রযুগ্ে চ ষকারো বাহুষুগ্কে । 

অকারস্ত মুখে পাতু উকারে! দয় মম। 

মকারঃ পৃষ্ঠদেশে চ গঞ্চার্ণঃ পাতু সর্বতঃ। 

ইতি তে কথিতং দেবি কবচং সর্ববসিদ্ধিদং। 

ব্রৈলোক্যরক্ষণং নাম সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কং 

কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ কবচস্য চ ধারণাৎ। 
সর্বব্যাধিবিনির্ুক্কঃ স তবেয়াত্র সংশয়ঃ 

লিঙ্গার্চনতন্। 

গি 



১৭০ কবচরত্বমালা । 

বাণলিঙ্গকবচমূ । 

অস্য প্লীবাণলিঙ্গকবচস্য সংহারতৈরবরধবি্ায়ত্রীচ্ছনো। হো" বীষ্ং 
হং শক্কিঃ নমঃ কীলকং শ্রীবাণলিঙ্গসদাশিবোদেবত। মমাভীঃ- 

সিদধযর্ঘং জগে বিনিয়োগঃ | | 

শুকারো! মে শিরঃ পাতু নমঃ পাড়ু ললাটকং |, 

শিবশ্চ কঠদেশং মে বক্ষোদেশং যড়ক্ষরং 

বাণেশ্বরঃ কটিং পাতু দ্বাবুরূ চজ্জশেখরঃ | 
পাদ বিশ্বেখরঃ সাক্ষাৎ সর্বাঙ্গং লিঙগরূপধূক্ ) 
ইতি কবচমপূর্কাং বাণলিঙ্গস্য কাস্তে 

পঠতি যদি মনুষাঃ প্রাঞ্জলিঃ শুদ্বচিত্তুঃ 

ত্রজতি শিবসমীপং রোগশোক গ্রমুক্কো- 

বহুধনমখভোগী বাপলিঙ্গ গ্রসাদাৎ। 
বিশ্বেশ্বরতন্ত্রে দেবীসংবাদ । 

ুরধ্যকবচম্। 

্ীহ্র্ধ্য উবাচ | 

শা শা মহাঁবাহে! শৃখু মে কবচং গুতং। 

ব্রেলোক্যমঙ্গলং নীম কবচং পরমাডুতং | 

যঞজ জ্ঞাত্ব! মন্ত্রবিৎ সম্যক ফলমাপ্পোতি নিশ্চিতং। 

ন্ধত্ব তু নহাদেবো গণানামধিপোহত্তব। 
পঠনাদ্ধারণাগ্গিযু সর্বেবাং পালকঃ সদ । 

এবমিজ্জাদয়ঃ সর্বো সর্বৈরব্ধযমবাপ্যুঃ। 
কবচস্য খারা ছল্দোহমুইবুদাহতৎ | 
শরহ্ষে] দেব! চাত্র সব্বদেবনমন্ততঃ। 
বশ আরোগামোক্গেযু বিনিয়োগ; প্রকীর্ভিতঃ। 



কবচরত্বমালা। ১২ 

গ্রীণবো মে শির: পাডু ঘ্ৃণির্মে গাতু ভাগক্ং। 

হুর্য্যোহব্যান্ন়নদন্বমাদিতাঃ কর্ণযুগ্কং | 

অষ্টাক্ষরে! মহামন্ত্ঃ সর্বাভীষ্ইগ্রদায়কঃ। 

হরীং বীজং মে মুখং পাতু হদয়ং ভূবনেশ্বরী। 

চন্দ্রবীজং বিসর্গাট্যং পাতু মে গুহাদেশকং। 

্াক্ষরোঁৎুসৌ মহামন্তঃ সর্বতন্্েযু গোপিতঠ। 
শিবো বঙ্ছিস্মাযুক্তে। কামাক্গি বিনুভূধিতঠ। 
একাক্ষরো মহামন্তরঃ শ্রীনূর্যযস্য গ্রকীর্তিতঃ | 

গুহাদ্গুহতরো মন্ত্রে! বাঞ্থাচিন্তামণিঃ স্বৃতঃ। 

শা দিপাদপর্যযস্তং সদ| পাতু মনুত্তমঃ। 

ইতি তে কথিতং দিবাং ত্রিযু লোকেষু ছুল্লভিং। 
শরীপ্রদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগাবিবর্ধনং | 

কুষ্ঠাদিরোগশমনং মহাব্যাধিবিনাশনং | 

্রিমক্ক্যং যঃ গঠেনিত্যমরোগী বলবান্ ভবেং | 

বছনা কিমিহোক্তেন যদ্যন্মনসি বর্ততে। 

তত্তৎ সর্ধং ভবত্যেব কবচম্য চ ধারণাৎ। 

ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ যক্গ-গন্বর্ব-রাক্ষনাঃ। 

্র্বদৈত্যাশ্ঠ বেতাল! নৈব দ্র্ুমপি ক্ষমা: । 
দুরাদেব পলায়স্তে তস্য সংকীর্তনাদপি। 

তৃর্জগত্রে সমালিখ্য রোচনা গুরুকু্ুমৈঃ 
রবিবারে চ.সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ । : 

ধারয়েৎ মাধকঃ শ্রেষ্ঠ স্্লোক্যবিজরী ভাবে । 

ব্রিলীহমধ্যগং কতা ধারয়েৎ দক্ষিণে ভুজে। 

শিখায়ামথবা! কঠে সো২পি হুর্য্যো ন সংশয়ঃ-). 

ইতি তে কথিতং শান্ব ত্ৈলোক্যমঙ্গললাভিধং | 

 ছুর্মতং লোকে তব ন্নেহাৎ প্রকীপিতং। 



১৭২ কবচরত্ুমালা | 

অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্য যে! জপেৎ হ্র্যযমন্তবং। 

সিদির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি। 

ইতি ব্রঙ্গযামলে ত্রেলোক্যমঙ্গলং নাম হুর্যকবচং। 

গুরুকবচমূ। 

দেযুবাচ।--ও ভূতনাথ মহাদেব কবচং তগ্য মে বা । 

গুরুদেবস্য দেবেশ সাক্ষাদন্বস্বরূপিণং | 

তথাতঃ কথয়ামীশে কবচং মোক্ষদায়কং | 

যস্য জ্ঞানং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্ন চ সদগতিঃ | 

ঙ্গাদয়োইপি গিরিজে সর্ব যাঞ্জিনঃ স্বৃতাঃ। 

অন্য গ্রসাদাৎ মফল! বেদাগমপুরঃসরাঃ। 

কবচদ্যাস্য দেবেশি খধির্বিষুঃরুরা হৃতঃ | 

ছন্দোবিরাড় দেবতা চ গুরুদেবঃ স্বয়ং শিবঃ | 

চতুর্বর্-জ্ঞানমার্গ-বিনিয়োগঃ প্রকীর্ডিতঃ। 

সহআারে মহাপন্মেকপূরিধবলোগুরুঃ | 

বামোকস্থিতশক্তিরঃ সর্বত্র পরিরক্ষতু | 

পরমাথ্যো গুরুঃ পাতু শিরনং মম বলভে। 

পরাপরাখ্যো নামাং মে পরমেতী মুখং সদা । 

কণং মম সদ! গাতু গ্রহলাদানন্ননাথক; | 

বাহ্ দ্বৌ শনকাননদঃ কুমারানন্দনাথকঃ। 

বশিষ্ঠানন্ননাথম্চ হৃদয়ং পাতু সর্বদা! । 

ক্রোধানম্দঃ কটীং পাতু স্খানন্নঃ পদং মম। 
ধ্যানাননাশ্চ সর্বাঙ্গং যোধাননাম্চ কাননে। 

সর্বত্র গুরবঃ পাস্ত সর্ব ঈশ্বররূপিণঃ। 
ইতি তে কথিতং ভদ্ত্রে কবচং পরমং শিবে। 

ভক্তিহীমে ছুরাচারে দতৈতত্ত্যু্াগুয়াৎ। 



কবচরতুমালা। ১৭৩, 

ভাটসাব পঠনার্দেবি ধারণাৎ শ্রবণাৎ প্রিয়ে । 

জায়তে মন্ত্রসিদ্বিশ্চ কিমন্যৎ কথয়ামি তে। 

ফঠে বা দক্ষিণে বাহৌ শিখায়াং বীরবন্দিতে। 

ধারণান্নাশয়েৎ গাপং গঙ্গায়াং কল্মষং যথ]। 

ইং কবচমজঞাতা যদি মনত পেত প্রিরে। 
তৎদর্বং নিক্ষলং কৃহা গুরুর্ধাতি হুনিশ্চিতং। 

শিবে কষ্টে গুরুপ্রীত। রো রুণ্টে ন কশ্চন। 
ঙ্কালমালিনী তত্র 

রুদ্রকবচমূ। 

বক্ষ্যামি রুত্রকবচমাদযং প্রাণসা রক্ষণম্। 

'অহোরাত্রং মহাদেব রক্ষার্থ, দেবনির্শিতম্। 
ও রুদ্ধে। মামগ্রতঃ গাতু পৃ্ঠতঃ পাতু শঙ্কর | 

কপন্দী দক্ষিণে পাতু বামপার্থে তথ] হরঃ। 

শিবঃ শিরে! মে চ পাত ললাটে নীললোহিতঃ ॥ 

নেত্রয়োস্ত্ন্থকঃ পাতু মুখে গাু মহেশ্বর; | 

ফর্ণযোর্ন[সিকায়াঞ্চ জিহ্বায়াং শতুরব্যয়ঃ | 

শ্ীকণস্্ গলে পাতু বাহ্বো* পাতু পিগাবধুক । 

ঘদয়ং মে মহাদেব ঈশ্বরস্ত তখোদরম্। 
নাভৌ কক্ষে কটিস্থানে পাতু সর্বং গ্রজাপতিঃ। 
উদ্ন জানু মহাদেব পাদ পাতু মহেষ্বর; ৷. 
সর্ধং রক্ষতু ভূতেশ: সর্বগাত্রাণি ফত্ততঃ। 

পরশুং শূলং খটাঙ্গং দিব্যানত্ং রৌদ্রমেব ট।' - 

নমন্কারায় দেবেশং রক্ষ মাং জগদীবরঃ। 

রক্ষোভ্যে। গ্রহপীড়ান্যে। রোগশোকার্ণবেষু চ। 

গাগেছ্যে নরকেভ্শ্চ ত্রাহি মাং তক্কবংমঙ্গ। 



১৭৪ কবচরত্মাল। 1 

জন্ম মৃত্যুর ব্যাধিঃ কাম: ক্রোধঃ শষ! দমঃ| 

লোতমোহমদ।”।প ত্যজন্ত ভূবনেশ্বর | 

তং গতিত্বং মতিশ্চৈব ত্বং বুদ্ধিত্ং পরায়ণঃ | 

কায়েন মনসা ঘাচা ত্বয়ি ভক্তিদর্টান্ত মে। 
ইত্যেতদ্রদ্রকবচং গঠতঃ পাপনাশনমূ। 
মহাদেবগ্রসাদেন ছূর্বাস:পরিকীত্তিতম্। 

ন তস্য গাপলেশোহস্তি ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে। 

প্রাপ্মোতি সখমারোগ্যং পুণ্যমাত্মপ্রবন্ধনম্। 

পুল্রার্থী লততে পুত্রৎ ধনার্থী লভতে ধনম্। 
বিদ্যাথথী লভতে বিদ্যাং মোঙ্ষার্থী মোক্ষমাপ,য়াৎ। 
দেহে চেদং হৃদি ন্যসা শিবকল্লো! ভবেমরঃ। 

মুচ্যতে সর্বপাপেত্যে। রুদ্রলোকং স গচ্ছতি। 

ইতি স্বন্দপুরাণে রুদ্রকবচমূ। 

নবগ্রহকবচমূ। 

ব্রহ্ষোবাচ।--শিরে! মে পাতু মার্ভঃ কপালং রোহিধীপতিঃ। 

মুখমঙ্গারকঃ পাতু কঞ্চ শশিনন্দূনঃ। 

বুদ্ধিং জীবঃ সদ। পাতু হৃদয়ং ভৃগুনন্দনঃ | 

জঠরধ শনিঃ পাতু জিহ্বাং মে দিতিনন্দনঃ | 

পাদৌ কেতুঃ সদা পাতু বারাঃ সর্ববাঙ্গমেব চ। 
তিথয়োইকৌ দিশঃ পাস্ত নক্ষত্রাণি বপুং সদা । 

জংসৌ রাশিঃ সদ1 পাতু যোগাশ্চ স্র্যমের চ। 

গুহাং লিলং সদ! পাস্ত সর্ব গ্রহাঃ শুভ প্রদাঃ | 

অণিমা্দীনি সর্বাগি লভতে যঃ পঠেদ্ঞ্বম্। 

এতাং রক্ষাং গঠেদ্যস্ত ভক্ত সুগ্রযতঃ সুধীঃ। 

স চিরাঘুঃ সুখী পুত্রী রথে চ বিজয়ী ভবেৎ। 

চা 
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অপুতো লততে পুত্রং ধনার্থী ধনমাপয়াং। 
দারাথী লভাতে ভার্ধ্যাং হুরূপাং সুমনোহরাম্। 

রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বন্ধে! মুচযেত বন্ধনাৎ| 

লে স্থলে টান্তরীক্ষে কারাগারে বিশেষতঃ | 

যঃ করে ধারয়েন্িত্যং তস্য ভয়ং ন বিদ্যত্তে। : 

্রহ্মহত্য| স্ুরাপানং স্তেয়ং গর্ধবঙ্গনাগমং | 

নর্বপাপৈঃ প্রমুচোত কবচস্য চ ধারণাৎ। 

নারী বামভুজে ধা হু খৈহব্যাসমন্ধিত। | 

কাকবন্ধা জন্মবন্ধা! মৃতবতসা ৮ যা ভবেং। 

বহবপতা! জীববৎস৷ কব্চন্ত গ্রসাদতঃ। 

ইতি গ্রহ্যামলে উত্তরখণ্ডে নবগ্রহকবচম্। 

মৃত্যুপ্জীয়কবচম্। 

্রীপার্বত্যুবাচ।--ঙ্গাদি-দেবরৃনেশ তমোময় জগৎগত্তে। 

দ্ধ পুত্রবান্ মর্ত্যো নারী পুত্রবতী তবেৎ। 
কথয়স্ব মহাদেব যদি শ্নেহোহস্তি মাং প্রত্বি। 

শ্রশিব উবাচ -মৃত্যু্জয়স্ত কব5ং দেবানামপি দুল তং। 

কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠে মাবধানাবধারয়। 

কবচং দেবদেবসা ভ্রেলোকাহিতকারকং। 

পঠনাদ্ধারণান্নারী পুরুযো বাগি নিত্যশঃ। 

নাপমৃত্যুমবাগ্োতি নুৃতার্থা পুত্রবান্ ভবেং। 

্ীনদযপ্য়কবচসা করালউৈরব ির্গায়ত্রীচ্ছলঃ শ্রীমহারুজো- 

দেবত। চিরজীবিপুত্রপ্রাপ্তার্থ জপধারণে বিনিয়োগঃ। 

ও মৃত্যুয়ঃ শিরঃ পাতু কেশান্ কামাঙ্গনাশনঃ। 

কপালং কালিকানাথ; কগোলৌ পাতু টতৈরবঃ। 

নেত্রে নারায়ণমণঃ কণৌ মে কালিকাগতি)। 

[ওরাও রাহা 
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নাসিকে ভীষণঃ পাতু ব্দনং রক্ষসাং গ্রিয়ঃ। 

দস্তান্ কপালবাগোষ্ঠাধরং পাতু ব্রিলোচনঃ। 

সোমার্দধারী চিবুকং গলং বিখেশ্বরো বিভুঃ৭ 

কপন্দা হদয়ং পাতু বক্ষে বুদ্ধিবিবর্ধকঃ। 
হতে শুলী সদা পাডু নখান্ গঙ্গাধরঃ হয়ং। 
অইসিদ্ধিপ্রদঃ গাতু-স্তমাবুদরদেশকং | 

যোনিং দিগন্থরঃ পাতু গুদং জজ্ঘে শশীশিখ;। 

কটিং দশাননশ্রীদঃ গুল্ফং পাত্বস্থিমাল্যধূক। 
পদ্ানুলীঃ পাহ্ শ্রীশঃ সর্বা্গং বিশ্বলোচনঃ। 

ইদং কবচমজ্্ঞতবা ন ধৃদ্ধা। বামলোচন!। 
পু্রশোক্ষবতী নিত্যং নষ্টপুষ্পাণ্ড সা ভবেং | 
ত্মাৎ রহস্তং দেবেশি ভক্ত তব ময়োদিতং । 

ধারণীয়ং সদ দেবি গঠনীয়ং পরাৎপরং। 

গোপনীয়ং গ্রযত্েন স্বঘোনিরিব পার্ধতি। 

তূর্জে বিলিখ্য কবচং শাতকৌস্তেন বেইয়েৎ। 

পৃজয়িত্বা যথানযায়ং ধারয়েখ ক দেশকে | 

জথব| দক্ষিণে বাহৌ নারী বাঁমভুক্গে তথ|। 
বিভূয়াৎ কব্চং দ্রিব্যং সুরকর্পদ্রুমাপমং। 

ঘে! ধারয়তি পুণ্যায্ম। নোপি পুথ্যরতাং বরঃ। 

মার্কগ্ডেয় ইবাযুদ্ৎপুক্রং গ্রা্ঠোতি নিশ্চিতং । 

বাধুতৃল্যবলং লোকে রূখেণ মদনোপমং। 

কুবের ইব বিভ্তাচ্যং মত্যং সত্যং বদাম্যহং। 
বন্ধা] বা কাকবন্ধ্য| বা নষপৃষ্প| চ য। তবেৎ। 

চিরজীবিবহ্রপত্য। মা. ভবেনাত্র সংশয়ঃ | 

ভূতগ্রেতপিশীচাদ্য। য্গরাদ্নপনগাঃ। 

দুরাদেব পলায়স্তে দবীপাদবীপান্তরৎ ফ্রুবং। 
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ষন্মিন্ দেশেষু কবচং গেহে বা ফি তিষ্ঠতি। 
তং দেশস্ত পনিত্যজ্য গ্রায়ান্তি চাতিদূরতঃ | 

ইতি সংমোহ্নতন্তরে পার্ধতী-শিবসংবাদে 

মৃত্যুগ্জয়কবচং সমীন্তম। 

শ্রীকৃষ্ণকবচমৃ। 

যোগনিদ্রা উবাচ ।-_দুরীভূতং কুরু ভয়ং তয়ং কিন্ত হায় স্থিতে। 
স্থিতায়াং ময়ি চ ত্রহ্মন্ সুখং তিষ্ঠ জগৎপতে। 

শ্রীহিঃ পাতু তে বক্ত,ংমস্তকং মধুস্ছদনঃ | 
শ্ীকৃষ্ণ্ক্ষুবী পাতু নাদিফাং রাধিকাপতিং । 
কর্ণমুগ্ঞ্চ কঠঞ্চ কগালং গাতু মাধব; | 
কপোলং পাই গোবিনঃ কেশাংশ্চ কেশব; শ্বয়ম। 

* অধরোষ্ঠো হবীকেশো দত্তগংক্তিং গদাগ্র্ঃ। 
রাসেশ্বরশ্চ রসনাং তানুকং বামনোহিব তু । 

বক্ষঃ পাতু মুকুন্বন্তে জঠরং পাতু দৈত্যহা। 

জনার্দনঃ পাতু নাতিং পাতু বিষু্চ তে হন্গুমূ। 

নিতথবযুগ্ং গুহ্ঞ্চ পাতু তে পুরুযোত্তমঃ | 

জানুযুগ্বং জানকীশঃ পাত তে সর্ব বিভূঃ। 

হস্বযুগ্ৎ নৃপিংহস্চ পাতু সর্বত্র সঙ্কটে। 

পাদধুগ্ং বরাহশ্চ পাতু যঃ দর্বদা বিভুঃ। 

উর্ধে নারায়ণ গাতু অধন্তাৎ কমলাপতিঃ। 

পাতু পূর্বে চ গোপালঃ পাতু বহো দশান্তহ!। 
বনমালী পাতু যাম্যাং বৈ€%ঃ পাতু নৈখতে। 

ৰারুণে বানুদেবশ্চ পাতু তে জলজাননঃ | 

পাতু তে সম্ততমজে! বায়ব্যাং ঝিষ্রশ্রবাঃ। 

উত্তরে চ সদা গাতু চানস্তোহনস্তকঃ স্বযম। . 
টি 
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এশাস্টাসীশ্বরঃ পাতু সর্বত্র পাডু শক্রজিৎ। 
জলে স্থলে চাত্তরীক্ষে নিদ্রায়াং পাতু রাঘবঃ। 

ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্ষন্ কবচং পরমাতৃতম্। 
কেন কৃপয়া দত্তং স্থতেনৈব পুরা যয়া। 
গুভ্তেন সহ সংগ্রামে নিলক্ষ্যে ঘোরদারুণে । 

স্থিতেন গগনে সদ্য প্রাপ্তিমাত্রেণ শক্কিতঃ ॥ 

কবচস্ গ্রভাবেপ ধরণ্যাং পতিতো মুতঃ। 

পুরব্বং বর্ষশতং থে চ কৃত্বা যুদ্ধং ভয়াবহম্। 

মৃতে শুস্তে চ গোবিন্দঃ কৃপয়! তু গলে মম। 

মাল্যঞ্চ কবচং দত্ত! পোলোকং স জগাম হ। 

কল্লাস্তরস্য বৃত্তান্ত কৃপয়া কথিতং মুনে। 

আভ্যাং তবতয়ং নাস্তি কবচস্য গ্রভাবতঃ। 

কোটিশং কোচিশো নষ্টা ময় দৃষ্টাণচ বেধসঃ। 
অহঞ্চ হরিণ! সার্দং করে করে স্থির সদ] । 

ইত্যুক্ত।। কবচং দা সাস্তরধানং চকার হ। 
নিঃশঙ্কে। নাতিকমলে তস্থৌ স কমলোডুবঃ 
সবর্ণগুচিকায়াস্ত কৃত্বেদং কৰচং পরম্। 
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহে বরীয়াৎ যঃ সুধীঃ সদা । 
বিষাগ্রি-সর্প-শক্রভ্যো৷ ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে। 

জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে নিদ্রায়াং রক্ষতীস্বরঃ | 

সংগ্রামে বন্ত্রপাতে চ বিপ্তে প্রাণসন্কটে। 
কবচধ্য বলাদেব সদ্য নি:শঙ্কতাং ব্রজেৎ। 

বন্ধেদং কবচং কে শঙ্করস্ত্িপুরং পুরা । 

জঘান লীলামাত্রেণ ছুরস্তমন্থ্রেস্বরম্। 

বদ্ধেদং কবচং কালী রক্তবীজং চখাদ ঘ!। 

সহশীর্ষ। ধূত্বেদং বিশ্বং ধত্তে তিলং যথা। 
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আবাং সনৎকুমারস্চ ধর্মনাঙ্গী চ কর্মণাম্। 

কব5স্ত প্রদাদেন সর্বত্র জয়িনে! ৰয়ম্। 

গন্য নন্দমশিশোঃ কে জগাম কৰচং দ্বিজঃ | 
আত্মনঃ কবচং কে দধার চ স্বয়ং হরিঃ। 

প্রভাবং কথ্িতং সর্ধং কব্চস্য হরেস্তথ। 

অনন্ত্যাচ্যুমোব প্রভীবমতুলং মুনে। 

ইতি ব্রক্মবৈবর্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদ-সংবাধ 

শ্রীকৃষ্ণজন্নথণড প্রাকষ্জকবচম্। 

শ্রীরামকবচমূ । 

ধ্যাত্বা নীনোৎপলশ্টামং রামং দ্বাজীবলোচনং। 

জানকীলক্পণেোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতং। 

সাসিতৃণধবর্বাদপাণিং নক্রঞ্চরাস্তকং । 
স্বলীলয়া জগত্রাতুমাধিত্ তমজং বিভুং। 
রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপদ্সীং সর্ব্কামদাং। 

অন্য শ্রীয়ামকবচন্ত বুধকৌশিকপ্ধধিরনাযত্ীচ্ছন্দঃ গ্রীরামচন্ধেো 
দেব। শ্রীরামন্ত্্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। 

ও শিরো। গে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্বজঃ। 

কৌশলেয়ো দৃশো পাস বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ শ্রতী। 
খ্াণং পাতু মখত্রাত। দুখং সৌমিত্রিবংসলঃ। 
জিহ্বাং বিদ্যানিধিঃ পাতু ক্ং তরতবন্দিতঃ। 
বন্ধ দিব্যাযুধঃ পাত ভুজৌ ভগ্নেশকান্মুকঃ। 
করো সীভাপতিং পাতু হায়ং জামদগ্ন্যজিৎ 
বক্ষঃ পাড়ু কবদ্ধারিঃ স্তনৌ গীর্ববাগবন্দিতঃ। 
পাখোঁ কুলপতিঃ গাতু কুক্ষিমিক্ষ কুনন্দনঃ। 
মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জান্ববদা শ্রয়ঃ। 
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গুহং জিতেন্রিয়ঃ পাতু পৃষ্টং পাতু রঘৃত্রমঃ | 
হগ্রীবেশঃ কটীং পাহু শকৃথিনী হনুমৎ-গ্রতৃঃ | 

উর রঘৃক্মঃ পাতু রক্ষঃকুলবিনাশকৃৎ। 

জান্গনী সেতুকৎ পাতু জঙ্বে দশমুখান্তকঃ। 

গাদৌ বিভীষণ্লীদঃ পাতু রামোইথিলং বপুঃ। 

এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং ফঃ সুকৃতী পঠেৎ। 

স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেং | 

পাতালভ্বতল-ব্যোমচারিণস্ছন্নচারিণঃ | 

ন ডরটুমপি লক্তান্তে রক্ষিতং রামনাভিঃ। 

রামেতি রামভপ্রেতি রামচন্ত্রেতি বা ম্মরন্। 

নয়ো ন লিপ্যতে পাগৈভূক্তিং মুক্তিঞ্চ বিনতি। 

জগজ্জৈত্রৈকমন্ত্রেণ রামনায়াতিরক্ষিতং | 

যঃ করে ধারয়েত্ৃদ্য করস্থাঃ সর্বসিদ্ধয়ঃ। 

ভূজ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচচ্চিতাং। 

কতা বৈ ধারয়েদ্যস্ত সোহভীঃং ফলমাণুয়াৎ) 

কাকবস্ক্যা চ য| নারী মৃতবৎপ! চ ফা ভবেং) 

বহবপত্যা জীববংসা৷ সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ | 

বজ্জপন্তরনামেদং ষে। রামকবচং পঠেং। 

অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বত্র লভতে 'অয়মঙ্গলং। 

আদিষ্টবান্ ষথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরিঃ | 

তথ| লিথিতবান্ প্রাঃ গ্বুদ্ধো বুধকৌশিকঃ। 
ন্ধিনৌ বনীনিস্ত্ংশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভ । 

বীরৌ মাং পি রক্ষেতাং তাবুভৌ রামলক্ণে৷ | 
তরুণৌ রূপসম্প্লৌ স্বকুমারৌ মহীবলো 

পুণ্তরীকবিশালাক্গ চীরকু্কাজিনাস্বরৌ । 
ফলমূলাশিনে দ্ান্তো। তাপমৌ ব্রহ্মচারিণে । 
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পুত্র দশরথসোতে৷ ভ্রাতায়ৌ রামলক্ষণৌ। 
অরণ্যো সর্বমন্থানাং শ্রেষ্ঠ সর্বরধনুত্মতাং। 

রক্ষঃকুলনিহ্তারো ত্রায়েতাং নো রধুত্তমৌ। 
আত্তসহধন্যা বিষুস্পৃশা-বক্ষঘা শুগনিষঙ্গনঙ্গিনৌ | 
রক্ষণায় মম রামলক্ষণাবগতঃ পথি সদৈব গচ্ছতাং। 

সন্ধঃ কবচী খড়ণী চাপবাণধরো| যুঝ। 

ধচ্ছন্মনোরথক্ণাম্মানামঃ পাতু সলম্ণঃ | 

অগ্রতস্ত নৃসিংহো৷ মে পৃ্তে। গরুড়ধ্বজঃ। 

পার্বয়োস্ত ধনুত্বস্তৌ মশরৌ বামলক্মণৌ। 

রামে। দাশরথিঃ শূরে। লক্ষ্ানুচরো বলী। 

কাকুংস্থঃ পুরষঃ পূর্ণঃ ফৌশলেয়ে৷ রঘৃত্তমঃ| 

বেদান্তবেদ্যো যজ্েশঃ পুরাণ পুরযোভমঃ। 

জানকীবল্লতঃ প্রীমান্ অগ্রমেয়পরাক্রমঃ | 
দক্ষিণে লক্ষণে ধন্ধী বামে চ জানকী গুতা । 

পুরতে! মারুতি্শন্য তং নমামি রবুত্তমমূ। 

আপদামগহস্তারং দাতাৰং সর্বসম্পদাং। 

গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূঘো তূয়ো! নষাম্যহং। 

এতানি মম নামানি মন্তুক্তে। ঘঃ স্দ| পঠেহ। 

অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং স গ্রাপ্পোতি ন মংশয়ঃ | 

ইতি পন্নপুরাণ বজধপঞ্ররং নাম শ্রীরা 

কং৮ং অনাপ্তমূ। 

নৃসিংহকবচমৃ। 

মারা উবাচ ।--ইন্ত্াদিদেববৃন্দেশ তাতেশুর জগৎপতে। 

মহ বিষ্কোনৃসিংহস্য কব্চং জহি মে প্রভে। 

বমা প্রণঠনাদিান্ ব্রৈলোক্যবিজবী ভবে 
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ব্রন্মোবাচ।__-শৃু নারদ বক্ষ্যামি পুক্রপ্রে্ঠ তগোধন। 

কবচং নরসিংহস্ত জৈলোক্যব্জয়াভিধং | 

যস্য গ্রপঠনাদ্ধাগী ভ্রেলৌকাবিজয়ীভবেৎ। 

অষ্টাহং জগতাং বস গঠনাদ্ধারণাদ যতঃ। 

লক্মীর্জগন্রয়ং পাতি সংহর্তী চ মহেশ্বর2। 

গঠনাদ্ধারণার্দেবা বতৃবুশ্চ দিগীখ্বরাঃ। 

রহ্মমন্্ময়ং বঙ্ষ্যে (রক্ষো) ভূতাদিবিনিবারকং | 

মস্য গ্রসাঁদান্ ভামাস্ত্রেলোক্যবিস্ুযী মুনিঃ 

পঠনাদ্ধারণাদ্ যয শাস্তা চ ফ্রোধভৈরবঃ | 

টৈলোক্যবিজয়স্যাপি (গু) কবচন্য গ্রজাপতি;। 

খধিশ্ছনণ্চ গায়ন নুংমিহো দেবতা! বিভুঃ। 

কোং বাজং মে শিরঃ পাতু চক্্রবর্ণো মহামনুঃ। 

উগ্রং বীরং মহাবিষুং জপস্তং দর্বাতোমুখং। 

নৃমিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃতু প্ট্যুং নমাম্যহং | 

ঘ্বারিংপদক্ষরে মন্ত্রে, ছমগাজঃ সুরদ্রমঃ| 

কণ্ঠং পাতু ধর ক্ষেং হুদ্ভগবতে চক্ষুষী মম। 

নরদিঃহায় চ জালামাপিনে পাতু মন্ত্রকং (কণক€)। 

দীগ্ুদংস্টায় চ তথাগ্রিনেত্র।য় চ নামিকাং। 

সর্ধরক্ষোপ্ধায় সর্ধভুতবিনাশনায় চ। 

মর্ধন্বরবিনাশার দহ দহ পচ দ্বয়ং। 

রঙ্গ রক্ষ সর্ববমঃং ( বর্ণচান্ত্রং) স্বাহা! পাত্ মুখং মম | 

তারাদিরামচন্ত্রায় নমঃ পায়াদ, গদং মম। 

রী পায়াৎ পাণিধুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদস্ততঃ। 

নারারণায় পার আং হী জৌ' ক্ষৌং চ হু ফট. 
বড়ক্ষরং কটং গাু ও নমে৷ ভগবতে পদং। 

বানুদেবায় চ পুষ্ঠং ক্রী' রৃষ্কায় উরুয়ং। 
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কল কৃষ্তায় সদা পাতু জাঙ্গনী চ মনুত্তমঃ। 

কল মৌং হামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদঘয়ং। 
ক্ষোঁ নরদিংহার ক্গে?ঞ সর্বান্ং মে সদীবতু।। 
ইতি তে কথিত্ং বৎস সর্বমন্ত্রোঘবিগ্রহং। 

তব শ্নেহান্নয়াধ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ | 

গরুপুজাৎ বিধায়াথ গৃহীয়াৎ কবচং ততঃ । 

সর্বশুণ্যযুতো। তৃত্বা মর্বসিন্ধযুতো ভবেৎ |. 

শতমষ্টোত্তরঞেৰ পুরন্চর্ধ্যাবিধিঃ স্ৃতঃ| 

হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধকসন্তমঃ। 

ততস্ত সিদ্ধকবটঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ। 

স্প্ামুদ্ধ ভবনে লক্ষীর্ববাণী বসেত্তঃ | 

পুপ্পাঞ্জল্যষ্টকং দর্ব। মুলেনৈব পঠেৎ সন্ধৎ। 

অপি বর্ষনহঅ।ণাং পুষ্গায়াঃ ফণমাপ্ন,য়াং । 
ভুজ্জে বিপিখ্য গুটি (লি) কাং স্বণস্থাং ধারয়েদ যদি। 

কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ৷ নরদিংঙ্থো ভবেৎ স্বয়ং |, 

যোবিদ্বাভূজে ঠব পুরুষে দক্ষিণে করে। 

বিভূর/ৎ কবচং পুণ্যৎ সর্ধপিদ্ধিযুতো ভবেৎ। 

কাকবন্ধ্য| 5যা নারী মৃতবংমা। চ য| ভবেৎ। 

জন্মবন্ধ্য। নষ্টপুলা বহুপুভ্রবতী ভবেৎ। 

কবচদ্য গ্রাদেন জীবুক্তে ভবেন্রঃ। 

ব্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ব্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। 

ভূতগ্রেতপিশাচাশ্চ রাক্ষণা দানবাশ্চ ঘে। 

তং দৃষ্ী। প্রপণায়ন্তে দেশাদেশান্তরং রব । 

যগ্মিন গেহে চ কবচং গ্রামে ঝ যদি তিষ্ঠতি। 

তং দেশস্ত পরিত্যাজ্য প্রশান্তি চাতিদরতঃ | 
ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং ব্রৈলোক্যবিজয়ং নাম নুমিংহকবচং সমাপ্তং 
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অক্ষয়কবচ্। 

ও ব্রহ্মণে নমঃ | 

নারদ উব1চ।--ইন্্াগ্ঘমরবর্ণেষু বরক্মন্ তৎ পরমাধূতং | 
অক্ষয়ং কবচং নাম কথয়স্ ময়ি গ্রভে! | 

যা কর্ণবীরস্ত ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেং। 
্রঙ্গোবাচ।-_শৃরু পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ কবচং পরমাদুতং । 

ইন্্রাদিদেববৃনদৈশ্চ নারায়ণমুখাশ্রিতং 

ব্রেলোক্যবিজয়দ্যাস্য কবচস্য প্রজাপতি । 

ধিচ্ছন্দো দেবতা চ সদ! নারায়ণ; প্রহূঃ| 

পাদৌ রক্ষতু গোবিন্দে!। জঙ্বে পাহু জগতপ্রনুঃ। 

উর দবৌ কেশবঃ পাতু কটাং দামোদরস্ততঃ। 

ব্দনং শ্রীহরিঃ পাতু নাড়ীদেশঞ্চ মেহচ্যুতঃ। 
বামপার্বং তথ! বিষুর্দিক্ষিণঞ্চ সুদর্শনঃ। 

বাহুমুলং বাহুদেবো হুদয়ঞ্চ জনার্দনঃ | 

কঠং পাতু বরাহশ্চ কৃষ্ণস্চ মুখমণডতং। 

কণোঁ মে মাধব; পাতু হৃধীকেষশ্চ নাদিকে। 

নেত্রে নারায়ণঃ পাতু ললাটং গরুড়ধ্বজঃ | 

কপোলং কেশবঃ পাত চক্রপাণিঃ শিরস্তথা। 

প্রভাতে মাধবঃ পাহু মধ্যা্কে মধুহ্দনঃ। 

দিনান্তে দৈত্যনাশশ্চ রাত্রৌ রক্ষতু চন্ত্রমাঃ। 

পূর্বপ্যাং পু্ুরীক।ক্ষে। বায়ব্যাঞ্চ জনার্দনঃ। 

আকাশে স্যাদজ; পাঁভ। পাতালে চ সুদর্শনঃ | 

ইতি তে কথিতং বস মর্বমন্টৌঘবিগ্রহং। 
তব স্নেহান্ময়। খ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ। 

কব্চং ধারয়েদ্যস্ত সাধকে! দক্ষিণে ভুজে । 

দেবা,মনুষ্য। গন্ধরর্বা বশ্য। স্তস্য ন নংশয়ঃ| 
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যোষিদ্বামভূজে টৈব পুরুষে দক্ষিণে ভুজে | 

বিভ্য়াৎ কব্চং পুণ্যং সর্বসিদ্ধিযূতো ভবেৎ | 

কে যে! ধারয়েদেতৎ কবচং ম্্বব্ূপিণং | 

যুদ্ধে জয়মবাপ্পোতি দাতে বাদে চ সাধকঃ | 

সর্ধথা জয়মাগ্লোতি শিশ্চিতং জন্মজন্মনি | 

অসুত্রে লভতে পুক্রং রোগনাশস্তথ! ভবেত। 

সর্বগাপ-প্রযুক্তশ্চ বিধুুলোকং স গন্ছতি। 

ইতি বরক্মমংহিতায়াং দেবহর্লভং নামাক্ষয় কবচং সমাপ্তমূ। ও তৎসং। 

শনেঃ কবচমৃ। 

দেবাবাচ ।--কবচং বহুধা গীতং গ্রহাণাং দেবতৈরব । 
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শনেঃ কবচমুত্বং। 

দেব উবাচ।--সর্বতন্তেযু দেবেশি গৌপিতং পরমাডূতং।' 
কবচং দুল্লভং লোকে তব ন্নেহাৎ প্রকাশিতং | 

অস্য কবচন্ত গৌতমখধিবিরাট ছন্দঃশনৈশ্চরোদেবত। আগহ্দধা” 

রণে বিনিয়োগঃ।' 
ও কারং মে শিরঃ পাতু শ্রীকারং কদেশকে। 

হ্রী' মে হৃদিসদ। পাতু শ্রী' মে পাতু সদা মুখং। 

ও এ হী শ্রী শনৈশ্রায় পাতু 

সর্বাঙ্গং সর্বদা সর্বতঃ স্থিতঃ | 

ইতি যঃ কবচং পুণ্যং ধারয়েনক্ষিণে ভুজে । 
কণে বা.পরমেশানি সর্বত্র বিজয়ী ভবেখ। 

চিরজীবী ভবে্লিত্যমরোগী নাত্র মংশয়ঃ। 

ভস্য তুর: সদাসৌরিঃ পঠেছা হসমাহিতঃ। 

শনৈশ্র-কৃত! পীড়! নাস্তি তস্য কদীচন। 

ইতি ব্রহ্মজামলে দেবীশ্বর সংবাদে শনেঃ কব্চং সমাপ্তম্। 
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আগছুদ্ধার কবচমৃ। 

ও নমো ভৈরবায় | 

পার্কযুবাঠ ।--ভগবন্ সর্ববে। ত্বং দেবানাং প্রীতিকারকং। 

ভৈরযং কবচং বহি যর্দি চান্তি কৃপ। ময়ি। 

গ্রাণভ্যাগং করিষ্যামি যদি ন করথায়ষ্যদি। 

সত্যং সত্যং পুনঃ সতাং সতামেব ন সংশয়ঃ। 

ইদং দেবা। বচঃ শ্রন্া বৃহষ্পতিসমঃ গ্রতুঃ। 
উবাঢ বনং তত্র দেবদেবে মহ্থখেরঃ। 

মহাদেব উবাচ।--বটুকং কবচং দিব্যং শৃণুখ গ্রাণব্ীতে। 

চঙিকাতব্সর্কস্বং বটুকস্য বিশেষত্তঃ। 

তত্র মন্তরাক্ষরঞ্ণেব বানুদেবস্বরূপকং। 

শঙ্ঘবর্শোহই্ৈততরহ্গ বটুকশচন্ত্রশেখর: | 

আগছুদ্ধারণো নাম ভৈরবঃ পরিকীর্ডিতঃ। 

গ্রবক্ষ্যামি সমাসেন চতুর্বর্স্য দায়কং। 

গ্রণবৎ কামদং লজ্জাবীজঞ্চ সর্বসিদ্ধিদং | 
বটুকায়েতি বিজ্ঞেয়ং মহাপাতকনাশনং। 

আপদদ্জারণায়েতি আপছুদ্ধারণং নৃণাং। 

কুরুদয়ং মহেশানি স্তততনং পরিকীর্তিতং। 
বটুকায় মহেশানি মোহনৎ ছি প্রকীর্তিতং। 

লজ্জাবীজং তথা বিদ্য। মুক্তিদং বিদ্ধি পার্বতি। 

ছবাবিংশত্যগ্ষরে। মন্্ঃ ক্রমেণ জগদীম্বরি। 

কথিতোহয়ং মহামন্ত্রঃ সর্বশক্তি সমস্কিতঃ ! 

অস্য বটুকভৈরবকবচদ্য ভৈরবখধিরমুষ্ট পছন্দ; বটুকতৈরবে 
দেবতা বং বীজং হ্রী' শক্তিত্ম্সর্ধার্থসাধনে বিনিয়োগঃ। 

ও পাতু শিরসি নিত্যং ভর পাতু ক্ঠদেশকং। 
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বটুকায় হৃদি পাঁতু নাভৌ আপছুদ্ধারণায় চ। 
করদ্বয়ং লিঙগমূলে আধারে বটুকায় চ। 

সর্বদা! পাতু ভী বীজৎ বাহ্বোযুগলমেব চ। 

ঘড়ঙ্গসহিতে| দেবে নিত্যং রক্ষতু ভৈরবঃ| 

ও ভী' বটুকায় পাও সর্বাঙগে মম সর্বদা | 

ও ভী' কালায় গাদয়োঃ পাত শ্রীল বীপ্াসনো হৃদি । 
ও ভ্রী' মহাকালঃ শিরঃ পাতু কর্ণদেশে তু ভৈরৰঃ। 

ও হী দওপাণি গু'হামূলে তৈরবীপহিতঃ গ্রতুঃ 
ও ভী' ললিতভৈরবঃ পাতু অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ মহ। 

ও হী বিখবনাথঃ সদ] পাতু সর্বাগে মম সর্বদা। 

ও হী অন্নপূর্ণ। সদা পাতু অংশং রক্ষত চত্তিকা। 

অসিতান্নঃ শিরঃ পাত লঙললাটং পাত ভৈরবঃ। 

গ্রচওভৈরবো বক্তে, কর্ণে শ্রীক্রোধটৈরবঃ | 

উন্মত্ত! ভৈরবঃ পাত হদয়ে মম সর্বদা । 

নাতিদেশে কপোলে চ লিঙ্গে সংহারটৈরব£। 

ধসবীজং গাতু হৃদি সোহহং রক্ষতু জঙ্ঘয়োঃ | 

প্রাণাপানসমানা মে চোদানবানমেব চ। 

রক্ষন্ত দ্বারমুলে চ দশদিক্ষু সমস্ততঃ। 

প্রণব পাত মর্কাঞ্গে লজ্দাবীজং মহ্থাভয়ে। 
ইতি শ্রীবর্দমকবচং ভৈরবস্ত মহাত্বনঃ। 

চতুর্ধর্গপ্রদং নিত্যৎ দর্বরক্ষাকরং পরং। 

চডুর্বরগগ্রদং নিত্যং শ্ময়ং দেবি প্রকাশিতং। 

যঃ পঠেৎ শূরুয়াদেব ধার্যাতে কবচোত্বমং। 

দদাননময়ে! ভূা লভতে পরমং পদং। 
যড়েন চিন্তয়েদেব করচং মন্তুখোদিতং। 

কোটিজন্মার্জিতং পাগং বিনগ্যতি চ তৎক্ষণাৎ । 
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জলমধ্োইমিমধো বা শ্বগৃহে শত্রসঙ্কটে। 

কবচম্মরণান্দেবি সর্বত্র 'ধিজরী ভবেৎ। 

ভক্তিযুক্কেন মনসা কবচং গ্রজপেদ যদি । 

কামতুল্যন্ত নারীণাং রিপুণাঞ্চ যমোপমঃ | 

তস্য পাদানুজদ্বন্বং রাজ্ঞাং মুকুটভূষণং | 

তদ্য ভূতিং বিলোক্যৈব কুবেরোইপি তিরস্কৃতঃ | 
অস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ মন্তরসিদধির্ন সংশয়; | 

ইদং কবচমজ্ঞাত্ব| যে। জাপেদ্টুকং নরঃ। 
সনাগ্পোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং বজেৎ। 

মন্বস্তরং গ্রজধাপি ত্যাগ যোনিযু জায়তে। 

ইহকালে মহারোগী দারিপ্রেগাপি পীভ্যতে। 

শক্রুণাং বশগো ভূত করপাত্রী ভবেন্নরঃ। 

দেয়ং পুত্রায় শিষ্যায় শাস্থায় প্রিয়বাদিনে। 

কার্পনারহিতায়াথ বটুকত্তক্তিরতাঁয় ট। 

ঘোহতিরিক্তপ্রদাত! বৈ তস্য নশ্যন্তি সত্বরং | 

আমুর্কিদ্যা বশে! ধর্ো বলের ন সংশয়ঃ 

ষঃ পঠ্দোপছ্দ্ধারন্তবঞ্চ পরমেশ্বরি। 

স্তোত্রঞ্চ বিফলং জয়ং বটুকং কব্চং বিন! । 

ইতি রুদ্রধামলে শিবগার্কতী-সংবাদে বটুকভৈরবকবচং সমাগ্রং। 

হরিদ্রাগণেশ-কবচম্। 

ঈীঙ্ষর উবাচ ।--_শৃথু বক্ষ্মি কবচং সর্বসিদ্ধিকরং প্রিয়ে। 
পঠিত্ব। ধারয়িত্বা চ মুচ্যতে সর্বসন্কটাৎ। 

অন্জাত্বা কবচং দেবি গণেশভ্ত মনুং জপেৎ। 

সিদ্ধির্ন জাগতে তদ্য করপকোটিশতৈরপি। 

আমোদশ্চ শিরঃ গাতু প্রমোদশ্চ শিখোপরি। 
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মন্মোদো স্রণুগে পাতু ভ্রমধ্যে চ গরণাধিপঃ | 
গণক্রীড়ো নেত্রযুগং নাসায়াং গণনায়কঃ। 
গণক্রীড়ান্িতঃ পাত বনে মর্বসিহ্বয়ে । 

হ্যায় হুমুখঃ পাত গরবায়াং হর্মুখঃ সদা। 

বিচ্বেশে! হৃদয়ে পাহু বিদ্বনাশশ্চ বক্ষমি। 

গণানাং নায়কঃ পাতু বাহুমুগ্ধে দদাইবতু। 

বিদ্কর্তা চ উদরে বিশ্বহর্তা চ লিঙ্গকে। 

গজবক্তঃ কটাদেশে একাতস্তে! নিতন্কে। 

লধোদরঃ সদা পাতু গুহদেশে চ মাকণঃ | 

ব্যালযজ্ঞোপবীতী মাং পাঁতু পাঁদযুগে সদা । 

মজাপঃ সর্ব! পাতু জানুজজ্মে গণাধিপঃ। 

হারিদ্রঃ সর্বদ! পাত র্বাঙ্গং গণনায়কঃ| 

য ইদং প্রপঠেষিত্যং গণেশস্য মহেষ্বরি। 

কবচং পর্বাসিদ্ধাখ্যৎ সর্ধবিষ্ববিনাশকং | 

সর্বসিদ্ধিকরং সাক্ষাৎ সর্বশত্রক্ষয়ঙ্করং | 

গ্রহপীড়া হ্ছরো৷ রোগে! যে চান্যে গুহকাদয়ঃ। 

পঠনাচ্ছ,বণাদেব নাশমায়ান্তি তৎক্ষণাৎ । 

ধনধাহ্তকর' দেবি কবচং সরপুজিতং । 

সমো নাস্তি মহেশানি ভ্রেলোকো গথেশম্য চ। 

হরিদ্রন্ত মহেশীনি কবচস্য চ তৃতলে। 

কিমন্ৈরসদালা পৈর্যত যুকধ্যয়তামিয়াৎ। 

ইতি বিশ্বপারতন্রে হরি দাগ বশকব্চং সমাধম্। 

হ্মকবচদ্। 
ইতি তে কণিভং দে'ল ধার তং মহেশিঠ। 

কমি তি নিকাশ 2; কব্চং শৃণু চার্বদ্স ভ£ লন কং | 



১১৩ কবচরতুমালা । 

পঠনাদ্ধারণাদযস্য ত্রঙ্গজ্ঞে! জায়তে ঞ্রবং ॥ 

পরমাত্ব! শিরঃ পাতু হৃদয়ং পরমেশ্বর: | 

কঠং পাতু জগৎপাতা রদনং স্বর্গ্বিতূঃ॥ 
করো মে পাতু বিশ্বাত্মা পাদৌ রক্ষতু চিন্বয়ঃ। 
অর্বাঙ্গং সর্বদা পাতু পরং ব্রক্মদনাতনং । 

ভ্রীজগরলস্যাস্য কবচস্য সদাশিবঠ। 

খবিদ্ছন্দোইনু্বিতি পরমত্রক্ষ দেবতা । 

চতুর্ব্ফলাবাত্যে বিনিয়োগ? প্রকীর্তিতঃ ॥ 
ষঃ পঠেদব্রঙ্গকবচং খধিন্যাসপুরঃসরং | 

ষ ব্রন্ধজ্ঞানমাষাদ্য সাক্ষাদবরক্ময়ো তবেৎ। 

ভূর্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বণস্থাং ধারয়েদ যদি? 
কণে বা দক্ষিণে বাহৌ সর্কাসিদ্বীশ্থরো ভবেৎ ॥ 
ইত্যেতৎ পরমন্রক্ষকবচং তে প্রকাশিতং। 

দদ্যাং প্রিয়ায় শিষ্যায় গুরুভক্তায় ধীমতে। 

ই(তি ব্হ্মকৰচং সমাপ্ত) ও তৎ সৎ 

্ হাকাঁলকবচম্ ] 

ও নম: শিবায়। 

ভৈয়বুবাচ ।--দেৰদেব মহাদেৰ ভক্তানাং হুখদঃ সদদা। 

কেন সিদ্ধিগ্রদ! প্রীত্য! কালী ভ্রেলোক্যমোহিনী ) 

তত্বং বদ দয়াধার সাধকাভীট্টসিদ্ধয়ে। 

ক্কপাং কুরু জগন্নাথ বদ বেদবিদাং বর। 

উৈরব উবাচ।--গ্োপনীন্ং প্রধত্বেন স্তৰোত্বমং পরাৎখরং। 

দ্রতমিদ্ধিকরং নিত্যং কিমহে। কথয়াম্যহং | 

মহাকালমহং বন্দে সর্বাননাস্বর্বপকং | 

ছ্েবদাঁনবগন্তর্ককিন্ুরৈঃ পরিষেবিতং 



ক্কবচরত্মালা ! ১৯১ 

হধচং তস্য দেবলয গঠনাদঘোরদক্গিণা। 

সত্যং তবতি সান্নিধা। কবচন্মরথাতুর! । 

সিদ্ধিং দ্দীতি সা তু! শ্রত্া কবচমুত্তমং | 

দাঁমাজাতং দাগ পুর্ব পরিপালয়েং | 

কৰচন্ত খধির্দেবি কালিক| দক্ষিণাপরা 

'নিবৃট ছন্দ; স বিজেয়ে! মহাকালস্ত দেবতা । 
কালিকাহাধনে চৈব বিনিয়োগঃ প্রকীর্ডিভঃ 

প্রণব পুর্বসুচচার্যয মহাকালায় তৎপরং। 

অমঃ পাডু মহামন্ত্ং সর্বশান্ত্রাথপারগঃ। 

অষ্টাঙ্গরে! সহামন্ত্র: সর্বাশীপরিপূরকঃ 1 
সর্বপাগঃ ক্ষয়ং যাতি গ্রহাণাং তক্তিবৎসলে। 

কুর্চছন্যং মহাকাল প্রসীদেতি পদদয়ং। 
লজ্জাঘয়ং বহ্ছিজায়! রাজরাজেশ্বরো! মহান্। 

মন্ত্গ্রহণমাত্রেণ তবে সত্যং মহাকবিঃ। 

গদ্যপদ্যযয়ী বাখী শঙ্কানিধারিণী তথ|। 

তদ্য নামানুসম্তারং দেব! গায়স্তি ভাবনাঃ। 

শক্তিবীজদবং দ| কৃষ্চং স্যাজদনস্তরং | 
মহাকালপদং দত্ব। যায়াবীজবুগন্তথা । 

কু্ঠমেকং সমুদ্ধত্য হামন্ত্রো দশাক্ষরঃ 1 
ফাজস্থানে ছর্দমে চ পাড়ু নাং সর্বতো মুদা। 

বেদাদিবীজমাঘায় ভবানী তদনন্তরং | 

মহাকালায় তংপন্ডাৎ কৃর্চং দা চ ঠদবয়ং। 
শ্বশানে সর্বকার্ধোধু পাতু যাং পুজবং সদা । 

হী" কার পূর্বমু্ধ ত্য বেদাদিং তানত্তরং । 
মহাকালায়েতি পৰং নদে! ধারাকৃতং ততঃ। 

সর্া্ং মে সদ! পাতু সাধকাতী্ট-দিদিদঃ। 



১৯২ কবচরতৃমালা । 

আদ্যবীজং পুরে! দত্বা কালিক। তদনস্তরং। 

মহাকালস্যান্তভাগে স্বাহান্তো মন্ত্র উত্তমঃ | 

ধনং পুক্রং সদা পাতু বন্ধুারানিকেতনং | 

গিঙ্গলাক্ষঃ সদা পাঁতু বৈরিমধ্যে বিশেষতঃ । 

মহাভীমং সদ) পাত যুদ্ধে নিত্যং জয়গ্রদং | 

সভা়াং পাত রিং পাতু স্বস্থানবন্লুতঃ। 

কাঁলীপার্স্থিতো। দেবঃ সর্বদা পরিরক্ষতু । 

ইতি তে কখিতং দেবি কবচং ভুৰি দুর্ন তং 

পঠনাৎ কালিকাদেৰী তুষ্ট ভবতি নিশ্চিতং। 

খ্ুশনে চ পঠেদেনং বিদ্বনাশ ্ তদা তবেধ। 

সংপুজ্য কালিকাং দেবীং যঃ গঠেৎ কবচং পরং। 

তস্য সর্ধনূসিদ্ধিঃ স্যাদ্যদ্যন্মনসি বল্প্যতে। 

মহামারী-সমুৎ্পন্নে সমানীয় কুমারিকাং। 

কালীরপাং মমাষোজ) কালরপাং যথা তথা । 

গ্রপুজ্য বিধিন! ভক্ত্যা! গঠেৎ কবচমুত্তমং । 

শৃণোতি ঝ| প্রযকেন শুচিঃ স্বাতঃ মমাহিতঃ 

সর্বাব্যাধিবিনিমুক্তিঃ সদানন্মময়ো তৰেৎ) 

শরদ্ধয়া্রদ্ধয়। বাঁপি পঠন1ৎ কৰচস্য চ। 

সর্বসিদ্ধিমৰাপ্োতি যদ্যন্ননসি রোচতে ) 

বিষমূলে পঠেদ্যস্ত শতকোটিগুণং তবেৎ। 

অবণাঁৎ কবচস্যান্য কিং ন সিধ্যতি তৃতলে )' 

ত্রিসন্ধ্যং ষঃ গঠেদেৰি ভবেন্লিত্যং মহাকঞ্ি। 

কুমারীং পুজরিত্বা৷ চ ফ পথেন্তাবতৎপরঃ 1 

ন কিঞিদ,্ তং তদ্য দিবিববি মোদভে। 

দ্তিক্ষে রাজপীনড়াক্কাং সংগ্রামে বৈরিমধ্যকে ॥ 

যত হত্র ভয়ে গ্রাধে সর্বত্ গ্রপৃঠের১) 



কবচরতুমালা | ১৯৩ 

তথাপদত্রাণকরে! ভব এব ন সংশয়: । 
বামগার্থে মানীয় শোধিতাঁৎ বরকামিনীং। 

জপং কৃত! পঠেদ্যন্ত তস্য সিদ্ধিঃ করস্থিতা। 
ইদং কবচমজাত্বা কালীং যে! জপতে ন্র$। 
নৈৰ দিদ্ধির্বেতস্য বিশ্বস্তম্য পদে পদে । 

ইতি গন্ধর্বতন্ত্ে ভৈরবীভৈরবসংবাদে মহাকালকৰচং সমাধষ। 

মহাকালভৈরবকবচমৃ। 
ও নমো মহাকালভৈরবায়। 

কালিকোবাচ ।-_দেৰদেৰ মহাদেব জপছোমপরানণ | 

তবতগ্রসাদান্সহাদেব শ্রতা মন্্রান্থনেকধা। 

মহাকালশ্ত কবচং সুচিতং ন প্রকাশিতং | 

তন্মে বদ মহাদেব ফি তেহস্তি কপ! ময়ি। 

মহাকাল উবাঁচ।--শৃণু পার্কতি চার্বঙ্গি অতিগুহ্থতমং প্রিয়ে। 

কোটিবারং বারিতাসি তথ/পি শ্রোতুমিস্ছদি। 
ত্রীস্বভাবাচ্চ চপলে পৃন্থসি ত্বং ষয়ি প্রিয়ে। 

গোপিতং কোটিতখ্রেখু কবচং সর্বকামদং। 
তব স্েহান্ময়া খ্যাতং কবচং পরমাইুতং | 

অন্ত মহাকালতৈরবকবচদ্য ভৈরব-খধিরবরাট ছনো! মহাঁকালো! 

দেবতা মহাকাঁলভৈরব-সাঁধনে বিনিয়োগঃ। 

হা বীজো মস্তকে পাতু ক্ষ বীজো মে মুখেহবস্তু। 
যাং কারঃ পাতু মে কে রাংকারো মে ভুজদ্ব়ং। 

হৃদয়ে পাতু লাং কারে! বাংকারঃ পাতু মেঢুকে। 

উদরে পাতু ক্রো' কারে নাভৌ ম পরিরক্ষতু। 
কট্যাং.রক্ষতু হাকারঃ কাকারো মে কুচয়ং। 
উদ্ধ রক্ষেল্পকারো৷ মে জজ্ঞে তৈ পরিরক্ষতু। 



৯০১৪ কব্চরত্মালা। 
র রক্ষে্লাসিকায়াং মে বকা; পাতু নেত্য়োঃ। 

সকারশ্চক্ষুযোর্মধ্যে বাকা রশ্চাঙগুলীস্তথ! | 

কিপাতু দক্ষিণে পার্থ দ্বান্ পাতু বামপাখকে | 
নাকারে। দক্ষিণং পাদং শকারো বামগাদকং। 

কারো দে ললাটঞ্চ পৃষে না পরিরক্ষতু । 

উদ্ঠে পাতু শকাঁরো মে অধস্তান্মে যকারকং | 
রক্তে মাংসে চ শুক্রে চত্রী কারঃ পাতু মে দদা। 
কামরূপে! মহাদেবও সর্বত্র রক্ষ মাং সদা । 

ছায়াং রক্ষতু প্রীংকারঃ ফট কারঃ সর্বসন্ধিযু। 

স্বা পাতু রোমকৃপানি হ। সর্ধাঙ্গে সদাবতু। 

প্রাচ্যাই রক্ষতু ভূতেশ আগ্নেষ্যাং যোগিনীপতিঃ। 
যাম্যাং রক্ষতু বক্ষেশো! নৈষ্ ত্যাং তীমদর্শন১। 

প্রতীচ্যাং বৃষকেতুম্ বায়ব্যাং পাতু শঙ্করঃ। 

উদীচ্য।ং পাঁতু দেবেশ ধশানটাং প্রমথাধিপঃ। 

উর্ধং রক্ষতু বিশ্বেশোহ্ধঃ কালীপতিঃ সদ] । 

এবং দূশদিশঃ পাস শশানালয়বাসিনঃ । 

কালো মেহগ্রতঃ পাতু শিখাং পাতু ভ্রিলোচন+। 

সত্বং বজস্থমশ্চৈব পাতু মাং কালঠৈরবঃ। 
ইত্যেভৎ কবচং দেবি সর্বকামফলগ্রদং | 

চিতাস্থানে শুশানে চ নিশার্ধে শনিভৌময়োঃ। 
বামপার্ে সমানীয় যোষিতাংবরকামিনীং। 

বিধিবৎ পুজয়িত্ব। তু জপোতুলগুভ গ্রদঃ | 

তৎফলং শৃণু দেবেশি পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ। 

সর্বাশান্ত গ্রবন্তা। চ ধনবান্ পুত্রবান্ তবেখ। 

রাজদ্ারে শ্মশানে চ বিবাদে শক্রপীড়নে। 

যুদ্ধে বিজয়মাঞ্জেভি .লাধরে! নাত্র সংশয়ঃ। 
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ছরিচন্নকিশ্রেণ রোচনাকুষ্কমেন চ। 

লিখিত ভূর্জপত্রে চ ্বর্ণন্ং ধারয়েদ্ষণি । 

যোধিদ্বামভুজে চৈব পুরুষে দক্ষিণে ভুজে । 

এতৎকরণমাত্রে স মহীশঃ পদে পদে । 

যশ্মৈ কশ্মৈ ন দাতব্যং দত্তে চ পিবহা ভবেধা 

বন্ধ্যাপি লতে পুত্রান্ মূর্খে! ভবতি পর্ডিতঃ। 

কঠে যে! ধারয়েদেতৎ কবচং মত্স্বরূপকং। 

কাকবন্ধ্যা জন্মবন্ধ্! খতুনষ্টী চ যা প্রিয়া । 

অচিরাল্ভতে পুভ্রান কবচস্য গ্রসাদতঃ। 

কবচস্য প্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে। 

রক্তমান্রী চ যী চ ডাঙ্নুরো জলমারকঃ। 

তং দৃষ্ঠা প্রগলায়ন্তে দেশাদেশান্তরং ধবং। 

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাঙ্গদ! দানবাশ্চ যে। 

তং দেশস্ত পরিত্যজা; প্রযাস্তি চাতিুরতঃ। 

এতৎ কৰচং দেবেশি মততং যস্য মন্দিরে। 

সৌভাগ্যং সততং তসা দৌর্ভাগাঞ্চ বিনশ্যতি। 

এবং কবচমক্ঞাত্া মহাকালং জগেদ্যদি। 

নিক্ষলং তন্তুকেং সর্বামন্তে চ নরকং ব্রজেৎ। 

তরিসন্ধ্যং প্রপঠেন্লিত্াং কবচং ভৰি ছুল্ল তং 

তি কালীকাল-সংবাদে মহাকালভৈরব-কবচং সমাপ্তম্। 

কার্তিকেয়াক্ষয়কবচমূ। 

দেবাবাচ।-যে ষে মম মুত! জাতান্তে তে কংসনিসুদিতা | 

কৃথং মে সন্ততিন্তিষ্ঠেদেহি মে মুনিপুঙ্নব। 

মারদ উবাচ ।--যেনোপায়েন লোকানাং সন্ততিশ্চিরজীধিক| | 

তত্তে সর্বং গ্রবঙ্ষ্যামি দাব্ধানাবধারয়।। 



১৬৬ কব্চরত্মালা | 

অগ্য স্বন্নাক্ষয়কবচস্য নারদখবিরন্্প ছন্দঃ সেনানীর্দেবব্জ 
বৎসরক্ষণে বিনিয়োগঃ। | 

ও বাছুলেয়ঃ পিরঃ পায়াৎ স্বন্ধৌ শঙ্করনন্দনঃ। 

মুণ্ডং মে পার্বতীপুত্রে! হৃদয়ং শিখিবাহনঃ | 

কটিং পায়াৎ শক্তিহস্তো জঙ্ঘে ঘে তারকাস্তক:। 

গুহো মে রক্ষতাং পাদৌ সেনানী বৎসমৃত্তমম্। 
স্নো! মে রক্ষতামঙ্গং দশদিগন্সিতৃর্ম | 

যাণ্মাতুরে৷ ভয়ে ঘোরে কুমারোহব্যাৎ শবুশ।নকে। 

ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমাডূতম্। 
ধ্যাত্ব! পুত্রমবাপ্রোতি স্ুতব্যৎ চিরজীবিনম্। 

নারদস্য বচঃ শ্রত্বা কবচং বিধৃতং তয় । 

কবচস্য প্রসাদেন জীববৎস! ভবেৎ সতী । 

কবচস্য প্রদাদেন তস্যাঃ পুত্রে। জনার্দনঃ। 

ধারিকায়াস্তথ! পুজো নির্জরৈরপি দুর্জয়: | 

ইতি উমাজামলে কার্তিকেয়াক্ষ-কবচং সমাপ্তম্। 

মহেশ্বরকবচমূ | 

ও নমঃ শিবাঁয়। 

ও বানুদেবস্য যে ভক্ত! মম ভক্তাশ্চ যে স্দা। 

তেযাং পীড়ানিবৃত্তার্থং ভবিষ্যতি মাজা । 

বয় পীড়া প্রবর্তব্য। ত্রিলোকে সচরাচরে। 

মম নামাক্ষরং যণ্য গাত্রে হ্যাসং ত্রয়ার্দিতাঃ | 

কুরবস্ত ন চ তেষাং বৈ পীড়| কার্য কথঞ্চন। 

কবচং মাহেশ্বরং নাম দেবৈরপি স্ুছুল্ন তং | 

ষঃ করোতি ম্বগাজ্েযু পৃতাস্মাণ্ড ভবেররঃ। 

কৃত্ব। স্তালমিমং যন্ত সংগ্রামং প্রবিশেন্নরঃ | 
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ন শরা স্তোমরান্তপ্ত খর্জাশক্তিপরশ্বধাঃ | 

প্রবিশস্তি রিপোঃ কাপি তবেচ্ছিবপরায়ণঃ | 

ব্যাধিপ্রস্তপ্ত যঃ কশ্চিৎ কারয়েচ্চৈৰ মার্্নং 1 

একাদশকুশৈঃ সাষ্্রৈ মুক্কে! ভবতি নান্তথা। 

ন ভূতা' ন' পিশাচাশ্য কুক্সাও! ন'বিনায়কাঃ।' 

শিবশ্মরণমাত্ধেণ নট সম্তি কলেবরে'। 

ও নমঃ পঞ্চবজ্ঞায় শশিহ্ধ্যামিনেত্রায় তয়ার্ভানামভয়ায় চ গাত্র 
রক্ষার্থে বিনিয়োগ: | 

ও হৌ" হা হ' ইতি মন্তণ শুদ্ধগোময়ভন্মপ' মন 
ললাটে তিলকমাদায় পঠেৎ।-- 

ত্রাহি মাং দেব দুশ্রেক্ক্য শত্রণাং ভয়বর্ধন | 

্বচ্ছনাভৈরবঃ প্রাচ্যামাগেযাং শশিলোচনঃ। 
ভৃতেশে| দক্ষিণে ভাগে নৈখত্যাং তীমদর্শনঃ। 
বারুণে বৃষকেতুশ্চ বায়ব্যাং পাতু শঙ্কর; । 

দিগাসাঃ সৌম্যতো নিত্যমৈশান্যাং মদনাস্তকঃ। 

বিশ্বেশে। দক্ষিণে ভাগে বামে কালীপতিঃ সদা । 

মাহেশ্বরঃ শিখাত।গে তৰোভালে.সদাবহু। 

ভ্রবোর্মধ্যে মহাতেজান্ত্রিনেত্রো। নেত্রয়োদ্ধ রোঃ1 

পিনাকী নাসিকাদেশে কর্ণযোর্সিরিজীপতিঃ। 

উর; কপোলতো রক্ষেন্ুখদেশে মহাতুজঃ। 

জিহ্বায়ামন্ধকধ্বংসী! দত্তানুক্ষতু মৃত্যুজিৎ। 

নীলকঠঃ সদ! কণ্ঠে পৃষ্ঠে কামাঙ্গনাশনঃ | 

ত্রিপুরারিঃ স্বন্ধদেশে বাহ্বোন্চ চন্ত্রশেখরঃ ॥ 

অদিচর্শধরোহস্তে তথানুলিতগে সদ। | 

তবানীশঃ পাতু হৃদি বাহুদরকটা মূড়ঃ। 

গুদে লিঙ্গে চ মেছে, চ নাতৌ,. প্রমথাধিগঃ। 
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জঙ্ে চ চরণে ভীম! সর্বাঙ্গে কেশবপ্রিয়ঃ। 

য়োমকুগে বিরূপাঙ্গ: শবে স্পর্শে ট যৌগবিৎ। 

পলক্তমজ্জাবসামাংসপ্তক্রে স্থরগণার্চিতঃ | 

প্রাণাপানসমানে তু ব্যানোদানে তু ধুর্জটিঃ। 
রক্ষাহীনস্ত যংস্থানং বর্জিত কবচেন তু। 

তৎসর্কং রক্ষ মে দেব ব্যাধদশর্মিরাদিতঃ | 
কার্ধ্যং কর্ম ইদং প্রাপ্ত দীপং এরজাল্য সর্পিষা। 

নিব্দ্য শিথিনেত্রায় ধারয়েচ্চোত্তরামুখধ। 

জরদাহপরিক্লান্তং তথান্তব্যাধিমংযুতং | 

কুশৈ: সংমার্জয সংমার্জয ক্ষিপেদ্দীপশিখে জয়ং। 
একাহিকং দ্বযাহিকঞ্চ তৃতীয়কচডূথকং | 
বাতপিত্তসমুদ্ভূতং সন্িপাতোগ্রতেজসং। 

অন্নিক্ষৃহ্রাধর্ষং কর্ণাজধাভিচারিকং | 

বাতস্থং কফসংমিশ্রং বিষমং কালসম্ভবং। 

ভূতাভিসঙ্গসংসগ্সংস্থিতত্বং যতঃ স্থিতং। 

শিবাজ্ঞা চৈব মন্ত্েণ পূর্ববৃত্ং ্বয়ং শ্মর। 

জহি দেহং মনুষ্যন্ত দীপং গচ্ছ মহাজ্র। 

কুত্ব। চ কবচং দিব্যং সর্বব্যাধিতয়ার্তিনে। 

ন বাধস্তে ব্যাধয়ন্ত বালগ্রহভবাশ্চ যে। 

ল্তা-বিক্ষোটকঞ্চেব শিরোপ্িচ্ছ্দিবিগ্রহং | 
কামরং ক্ষযকাশঞ্চ গুন্মাশ্মরীতগন্দরং। 

শুলোন্মাদঞ্চ হৃত্রোগং বেপখুং পাওুবিক্রধিং। 
অতীসারাদয়ো রোগ ডাকিনীগ্রহগীড়িতাঃ। 

পামাবিচর্চিকাদক্র-্দস্তব্যাধিবিষারদীনং। 

নরাণাং নাশয়ত্যাপ্ত কবচং শুলগাণিনঃ | 

বন্ধ স্মরতি নিত্যং বৈ যন্ত্র ধারয়তে ততঃ । 
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স মুক্তঃ সর্বপাপেত্যো বমেচ্ছিবপুরে চিরং। 

সঙ্জ্যা ব্রতস্য যক্তন্ত দানস্যা্তীহ শান্ত্রতঃ। 

ন সঙ্্যা বিদ্যুতে শস্তোঃ কবচং ম্মরতে! যতঃ। 

তম্মাৎ সম্যগিদং শ্রেষ্ঠং সর্বকামফলগ্রদং। 

শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ কব5ং সার্বকামিকং। 
লিখিতং তিষ্ঠতি যস্য গৃহে সম্যগন্ুত্মমং । 

ন তত্র কলহোদ্বেগং নাকালমরণং ভবেৎ। 

নান্নগ্রজান্তরিয়স্তত্র ন দৌর্ডাগ্যং সমাবৃণোৎ। 

তম্মান্মাহেষ্বরং নাম কবচং সুরগণাচ্মিতং। 

আোতব্যং পঠিতর্যঞ্ মস্তব্যং ভাবুকপ্রিন্ং। 
ইতি মাহেশ্বরকরছৎ সর্বর্যাধিবিনাশনং | 

মং করোতি ততোনিত্যং সব্রজেস্থাঙ্করং পুরং। 

ইতি কর্ণবিপাকে মহেশ্বরকবছং সমাপ্রমূ। 

বংশলাভাখ্যকবচমৃ। 
নারদ উবাচ ._-ভগবন্ দেবদেবেশ পার্বতী গ্রাণবন্নভ। 

শবাতাখ্যকবচং কৃপয়! মে গ্রকাশয়। 

ঈশ্বর উরাচ।--বংশলাভাখ্যকবচং দুল্নতং তুবনত্রয়ে। 
যস্য প্রভাবাৎ কমবা বেভে তনয়মুত্বমং। 
ক্কামদেবমপর্ণ। চ বিনায়ক-যড়াননৌ। 

জয়ন্তমিন্্রবনিতা! দেবপত্তযঃ স্তানপি। 

অস্য বংশলাভাথ্য করচস্য ভৈরব খধধিং পঙ-ক্তিচ্ছন্দঃ পার্বতী 

দেবতা জীবগ্রাপ্ধো বিনিয়োগ । 

ও পার্বতী মে শিরঃ পাতু বস্তং পাত মহেষ্বরী। 

ভবানী নয়নং পাত জ্রুরৌ শঙ্করসুন্দরী। 

মধাৎ পাত মহেশানী নিতথ্বং ম্ববন্দিতু। | 



২০৩ কবচরত্রমালী। 

উন্ন গৌরী সদা পাতু কৌশিকী জান্গঘুগ্মকং । 
বাহ হো হুমুখী পাতু পাণিষুগ্ং শুভানন|। 
গাদৌ বরহ্ধমযী পাতু শ্রবণে ভৃবনেশ্বরী 1 
নাসিকাং ললিত! পাতু কণ্ঠং ত্রিপুরহুন্দরী । 
কুজাণী হদয়ং পাতু স্ুনছন্বং মহেখ্বরী । 

আপাদমস্তকং পাতু সর্বাঙগং সর্বমন্গল[। 

ইতি তে কথিতং ৰিগ্র কবচং দেবপুজিতং 

প্রাতঃ গ্রাতঃ পঠিত চ অক্ষয়ং তনয়ং লতে্। 

ধ্যানমন্যাঃ প্রবক্ষ্যামি যথা ধ্যাত পঠেম্রঃ | | 

সহশ্রাদিত্যসঙ্কাশাং সর্বাভরপভূষিতাং। 

ত্রিনেত্রাং পাণিবিধূতপাশান্কুশবরাভয়াং! 

' ঠুতি তৈরবীতন্ত্রে শিব-নারদ-সংবাদে বংশলাভাখ্যকবচং সমাপ্ুম্। 

হনুমত্কষচমূ। 

ও নমো হনূমতে। 

অস্য হনুযংকবচমন্তুস্য নারদঞখষিরমু্প ছন্দঃ হনূমান্ দেবতা 
মরুতাত্বজো বীজং ভুত ইতি শক্তিঃ বাযুপুত্র ইতি কীলকং 

হনুমৎ গ্রসাদাৎ দিদ্ধযর্থে সর্বারিষশাস্তযর্থে বিনিয়োগ: । 

হনুমান্ পূর্বতঃ গাতু দক্ষিণে পবনাত্মজঃ। 

পাতু প্রতীচ্যাং রক্ষোর্ঃ পাতু সাগরতারকঃ। 
উদ্দীচ্যামুর্ধগঃ পাতু কেশরিপ্রিয়নন্ননঃ। 
অধন্তাদ্ বিষুতক্তম্চ পাত মধ্যে চ গাঁবনঃ। 

নষ্কাগ্রদাহকঃ পাড়ু সর্বাপদ্ভ্ নিরম্তরং। 

ুগ্রীব-মচিবঃ পাঃ মস্তকং বাহুনননঃ | 
ভালং পা মহাব'নে| ভ্রবোর্ণধ্যে নিরস্তরং | 



সন 1. টের 

নেত্রে বনবিহাত্বী চ (ছায়াপছারী চ) 
পাতু নঃ প্লবগেশরঃ | 

কপোলৌ কর্ণমূলে তু পাতু শ্রীরামকিন্করঃ| +. 
নামাগ্রমঞ্জনা হনুঃ পাতু বন্ত,ং হরীশ্বরঃ | 

পাতু কর্ণঞ্চ দৈত্যারিঃ স্বদ্ধৌ পাহু সুরার্চিতঃ | 
ভুজৌ পাত মহাতেজাঃ করৌ পাত কপিপ্রতুঃ 
নথান্নধাযুধঃ পাতু কক্ষৌ পাতু ক গীশ্বরঃ। 

বঙ্গে মুদ্রাপহারী চ পাহু পার্বং ভুজামুধঃ। 
লঙ্কাভিতঈনঃ পাঁতু পৃষ্ঠদেশে নিরন্তরং | 

নাভিঞ্চ রামদৃতস্ত কটিং পাত্বনিলাত্বজঃ। 

গুহং পাতু মহাপ্রাজ্ঞ ওঠ পাহু লদাশিবঃ | 

উর চ জান্কুনী পাঁতু লঙ্কাগ্রাসাদভঞ্জনঃ। 

জঙ্ঘে পাতু কপিশ্রেষ্ঠে। গুলুফৌ গা মহাবলঃ। 

অচলধারকঃ পাতু পাদ তাস্করমন্নিতঃ| 

ভন মে ঠাতমত্বাদাঃ পাতু পাদামুলীঃ সদ!। 

সর্বা্গানি মহাবীর; পাহু রোমাণি চাত্মবান্। 
হুনুমংকবচং যন্ত পঠেদ্বিদ্বান্ বিচক্ষণ 

স এব পুরুষশ্রেষ্ঠো ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি | 

ত্রিকালমেককালং ব| পঠেন্ মাসত্রয়ং নরঃ। 
সর্বশজন্ রণে জিত্ব। সর্বত্র বিজয়ী ভবে । 

ম পুমান্ শ্রিয়মাপ্পোতি প্রাপ্পোতি নাত্র সংশয়ঃ। 

অর্দরাত্রৌ জলে স্থিত্বা শতবারং পঠে্ু যঃ। 
ক্ষয়াপন্মারকুষ্টাদিতাপজ্বববিনাশনং | 

অর্কবারে ত্বককমূলে স্থিত পঠতি যঃ পুমান। 

 পুমান্ শরিয়মাপ্লোতি সংগ্র'মে পওতে জয়ং। 
ুদ্ধিং বলং ষশে| বীর্ঘ্যং নির্ভযন্ত কপীএবৎ। 



১৩২, কবচরত্বমালা। 

শতার্দবারপঠনাৎ হনূমৎদ্মরণাদভবেধ। 
ধরণং বৈরিণাং সদ্যঃ কারণং সর্ববসম্পর্দঃ। 

শোকস্য হরণং রক্ষ বন্দে মারুতদারুণং | 

যঃ করে ধারয়েরিত্যং স পুষান্ শ্রিয়মাপুয়াৎ। 

লিথিত্ব! পৃজয়েদ্যস্ত সর্বত্র বিজয়ী ভবেং | 

ইতি কৃরপপুরাণে হন্মৎকবচং সমাধমূ। 

তিথিকবচমৃ। 

অস্য তিথীনাং কবচসাস্বখামা-ধলিব্যাস-হনুমদ্বিভীষণকূপপৰ 
রামা খষয়ে। গায়ত্রীচ্ছন্ প্রীমৃত্যাঞ্জয়শিবে। দেবতা ধর্খীর্থকামমোঙ্গে 

বিনিয়োগঃ | 

পূর্বে পাত মদ! নিত্যা ত্রীস্কারী গ্রতিপত্তিথিঃ | 
রীষ্কারী পাতু মে নিত্যং দ্বিতীয়। বহ্মপূজিত। | 

স্কারী পাতু মে নিত্যং তৃতীয়া পশ্চিমে গর! । 

ুষ্কারী পাতু মাং নিত্যং চতুর্থী বিষুপৃজিত। 
ক্কারী পাতু মে নিত্যমুর্ধাদেশমহর্নিশং | 
্ীস্কারী পাতু মে নিতাং পঞ্চমী মুখমণ্ডলং। 

্ীঙ্কারী পাঁতু মাং নিতাং ষষঠীরূপ| চ পার্কতী। 
্রীঙ্কারী সপ্তমী পাতু নিত্যং মে নাভিমণ্ডলং। 

হ্রী চাষ্মী নিতাং কং মে পাতু সর্বদা । 

্ীঙ্কারী নবমী নিত্যং স্বাধিষ্ঠানং সদাবন্ু। 

দশমী পাতু মে নিত্যং হস্তযুগ্মং যথা তথ! । 
একাদশী সদ! পাতু চাক্ষিযুগ্মমহনিশং । 

দ্বাদশী পাতু মে নিত্াং হস্তযুগং যথা তথ! । 

ত্রয়োদশী মহালক্ষমী: ক্গেতরস্থাননিবাসিনী | 

জয়োদশী পাতু নিত্যং হংস ইত্তঙ্গরাক্িক| | 



কবচরত্বমালা | ২০৩ 

ইংকারঃ পাতু মে নিত্যং পাদযুগ্মমহনিশং । 

ঘকারঃ পাতু মে নিভ্যং পাদাগ্রাৎ কেশমণ্ডগং। 

চতুর্দশী মামার! সর্বত্র পরিধক্ষ তু 

স্বাকার "চতুশী নিত্যৎ নিত্যং মে ধনসম্পদং। 

হাকারঃ পূর্ণিম! নিত্যং দেহি মে আযুবদ্ধনং। 

গং হুং হ্রাং স্বাহা সর্বরূপা দেবী 

তিথিরূপ| চ মাং পরিরক্ষতু সর্বদ1। 

হং ্ীং অমাবান্যা সদা পাতু দারান্ পুত্রপরিচ্ছদং। 

হ্বীং হং হীং স্বাহ। 
কথিতং কবচং দেবি ত্রিলোক্যেষু চ ছুর্ল তং। 

ইদং কবচমঙ্ঞাত্বা কবচান্যৎ পঠেতুযঃ| 
অন্যেষাং কব্চানাঞ্চ তেজাংদি হরতে তিথিঃ। 

তন্মাদ্যত্বেন হে দেবি তিথীনাং কবচং গঠেৎ। 

ধ্যানং মন্ত্র তথা স্তোত্রং কবচঞ্চ তথা প্রিয়ে। 

কলিকালমতং দোব পরতন্বং বিনির্গতং । 

ইতি তে কথিতং দেবি সারাৎ সারং পরাৎ পরং। 

রতি বর্ণাব্লাসতন্্ে গধেশজাতুকরণমুতগাসংবাদে তিথিকবচং সমাপ্তম্ 

গঙ্গাকবচমূ। 

রন্ধোবাচ 1--গঙ্গাকবচস্য বিষুখখষবিরাড়, গরায়তরীচ্ছন্দো চতু" 

দল প্র উদ্ধারণার্থে জপে বিনিয়োগ: । 

ও দিব্যরূপা মহাভাগ! শ্বানদানে চ তর্পণে। 

রাজন্বারে মহাঘোরে তীথাদিগমনেষু চ। 

অভিষেকে পুজনেচ পাত মাং শুর্ুরূপিণী। 

বিসুপাদপ্রস্থতাদি বৈষ্ঝবী নামধারিণী। 

সর্বত্র রক্ষ মাং দেবি গঙ্গে ত্রিপথগামিনি। 



২০৪ কবচরত্বমাঁলা | 

মন্দাকিনী সদা পাঠ দেহান্তে সবর্গবল্লভা | 

অলকানন্দা পাহি মাং পৃথিব্যাং ব্যাপ্য তিঠতি। 

ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথ|। 

গধাক্ষরমিমং মন্ত্রং রোগী রোগাৎ গ্মুচাতে | 

গর্তিণী জনয়েৎ পুক্রং বন্ধ্যা পুত্রবর্তী ভবেৎ। 

গঙ্গান্বরণমাত্রেণ নিপ্পাপো। জায়তে নরং। 

যঃ পঠেদ্ গৃহমধ্যে তু গঙ্গান্নানফলং লতেৎ? 

গঞ্গাক্গানে পঠেদ্ যস্ত শতকোটীফলং লভেৎ। 

ইতি ব্রহ্মপুরাণে গম্থীকৰচং অমাগুমূ। ও তৎসং। 

সরত্বতীকবচমূৃ। 

অদ্ষোবাচ।-শুণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কৰচং সর্বকামদম্। 

শ্রুতিসারং শ্রতিন্থং শ্রহ্যুক্তং শ্রতিপুর্জিতম্। 

উক্তং কে গোলোকে মহ্ং বৃন্দীবনে বনে। 

রাসেশ্বরেণ বিতুন! রাসেন রাসমগ্ডলে। 

অতীব গৌপনীয়ঞ্চ কযবৃক্ষসমংপরম্॥ 

অশ্রতাডুতমন়্াণাং সমুহৈশ্চ সমৰ্িতগ্। 
যদ ত্ব গঠনাদ্বর্ন বুদ্ধিমাংস্চ বৃহস্পতি । 

বধ তব ভগবান্ শুর্রঃ সর্বদৈত্যেধু পুজি; ) 
পঠনাদ্ধারপার্থাগ্মী কৰীন্ত্রো বাসীকে মুনিঃ। 

্বায়সুবো ম্ুশ্চৈৰ যন সর্বাপুজিতঃ। 
বণাদে| গৌতমঃ কঃ পাঁণিনিঃ শাকটায়নঃ। 

রন্থধকার যদ্ৃতব। দক্ষঃ কাত্যায়নঃ শ্বয়ম্ । 

কৃত, বেদবিভ্তাগঞ্চ পুরাপান্যথিলানি চ।. 

চকার লীলামাত্রেপ কৃষটৈপায়নঃ সু) 

শাতাত্তগন্চ স্হর্ধে! বশিইশ্ছ পরাশরং 



কবচরত্বমাল!। ২০৫ 

বদ্ধতব! গঠনাদ্গরন্থং যান্দবন্থ্যশ্চকার সঃ। 

খধ্যশূঙ্গে! ভরদ্বাজশ্চান্তিকো দেবলস্তথা । 

জৈগীষব্যোহথ জাবানির্দ তা সর্বরপুজিতঃ। 
কব্চন্তাস্য বিপ্রেন্্র খষিরেষঃ প্রজাপতিঃ | 

সয় বুহস্পতিশ্ছন্দে! দেবে বাঁসেশ্বরঃ গ্রভৃঃ ॥ 

সর্ধতন্বপরিজ্ঞন-ম ্ার্ঘনাধনেষু চ। 
কবিতাস্ত চ সর্বান্্র বিনিয়োগ; প্রকীর্তিতঃ। 

ও হী" সরস্থত্যে স্বাহা শিরো! মে পাতু সর্বতঃ। 

রী বাঙ্দেবতায়ে স্বাহ। ভালং মে সর্বদাবত। 

ও দরম্বত্যে স্বাহেতি শ্রোত্রৎ পাত নিরন্তরম্। 

ও শ্রীং ভীং ভারত স্বাহ! নেত্রধুগ্ং স্দাবহু। 
এ হীং বাথািস্তৈ স্বাহা নানাং মে সর্বাতোহবতু। 
ছী' বিদ্যাধিঠাতিদেব্যে স্বাহা ওষঠং সদাব হু 
 শ্রীং হবীং ত্রাহ্ধো স্বাহেতি দন্তপংক্কীঃ সদাবছু। 

প্র ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্র মঘ কং সদবাই। 

ও হরীং ভ্রীং পাত মে শ্রীবাং সবনধং মে শ্রী সদাবছু। 

রং বিদ্যাধিঠাতৃদেবো স্বাহা বক্গঃ সদাবতু। 

ও হবীং বিদ্াস্বরূণায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাতিকাম্। 

ও হীং ভ্রীং-বাণো ন্বাছেতি মম পৃঠং সদাবতু। 

শু সর্ববর্ণাম্মিকাঁয়ৈ পাদধুগ্মং মদাবন। 

ও রাগধিষ্ঠাতিদেব্যে সর্বাঙ্গং মে সদাবহু। 

ও সর্ধকণ্ঠবাসিন্যে স্বাহ! প্রাচ্যাৎ সদাবতু। 

ও হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যে স্বাহাগ্িদিশি রক্ষতু। 

ও এ হী" শ্রী সরস্বত্যৈ বুধজনন্যে স্থাহ]। 

সততং মন্ত্ররাজোইয়ং দক্ষিনে মাং সদাবতু। 



ত্০৬ কবচরত্রমালা | 

কবিজিহ্বাগ্রবাসিনন্যে স্বাহ! মাং বারুণেইবতু । 
ও দদাধিকায়ৈ স্বাহ! বায়ক্যে মাং সাবু ॥ 
ও গদ্যপদ্যবাসিস্তে স্বাহা মামুস্তরেইবতু। 

ও সর্বশাস্তরবাসিন্তৈ স্বাহৈশান্যাং সদাবতু | 

ও হী" সর্ববপূজিতায়ে স্বাহ! চোর্ং সদাবতু। 

 গ্রন্থবীজরপায়ে স্বাহ! মাং সর্বতোইবতু । 
ভি তে কথিভং বিপ্র সর্বসন্তরৌঘবিগ্রহম্। 

ইদ' বিশ্বজক্বং নাম কব্চং ব্রহ্মরূপিণম্। 
পুর! ্রতং ধ'হবক্তাঁৎ পর্বতে গঞ্গমাদনে | 

তব স্নেহানয়া খ্যাত প্রকল্তর্যং ন কসাচিৎ। 

গুরুগভার্চ্য বিধিবৎ বঙ্লীলঙ্কীরচন্দনৈ5। 

প্রণমা দগ্বূুমৌ কবচং ধারয়েৎ সুখীঃ | 
পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিকন্ত কবচং ভবেৎ। 

যদি স্যাৎ সিদ্ধকবণে। বৃহস্পতিলমো ভবেৎ । 

মহীৰাগ্মী কবীন্দ্র+ ত্রৈলোক্যবিজ্রয়ী ভবেৎ। 

শরুোতি সব্বং জেহং স কবচন্ত প্রসাদতঃ 1 

ইদং তে কাণূশাখোক্তং কথিতং কবচং মুনে। 
স্তোত্রং পুজাবিধানঞ ধ্যানঞ্চ বন্দনং তথা । 

ইতি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রকৃতিথণ্ডে নারায়ণ- 

নারদনংবাদে সরম্বতীকবচম্। 

রাধাকবচমৃ। 

পরীপার্ক হুযুবচ ।-_ কৈল্রাবাসিন্ ভগৰন্ ভক্তান্ুগ্রহকারক । 
রাধিকাকবচং পুণাং কথয়স্ব মম গ্রভে। ॥ 

যদ্যস্ত করুণ! নাথ ত্রাহি মাং ছুংখতে। ভয়াৎ। 



কবচরত্বমাল! | ২০৭ 

মহাদেক উবাচ ।--শৃণুঘ গিরিজে তুভ্যং কবচং পূর্বস্চিতম্ । 

সর্বরক্ষাকরং পুণ্যং সর্বহত্যাহরং পরম্ ॥ 

হরিভক্তি প্রদং সাক্ষাৎ ভূক্তি মুক্তি-গ্রসাধনম্ । 

ত্রেলোক্যাকর্ষণং দেবি হরিসান্িধ্যকারণম্ ॥ 

সর্বত্র জয়দং দেবি সর্বশক্রতয়াপহম্। 

সর্কেষাঞৈব তৃতানাং মনোবৃত্তিকরং পরং |॥ 

চতুর্ঘ! মুক্তিজনকং সদানন্দকরং পরম্। 

রাজছ্য়াশ্বমেধানাং ষজ্ঞানাং ফলদীয়কম্॥ 

ইদং কবচমগ্রাহ। রাধামন্তু্চ যো জপেং। 

সনাপ্রোতি ফলং তদ্য বিনুস্তস্য পদে পদে | 

খমিরগ্য মহাদেবোইনু প্ ছন্দঃ গ্রকীর্তিতম্। 

রাধান্ত দেবতা প্রোক্তা রাং বীজং পরিকীর্ডিতম্। 

ন্ার্থকামমোক্ষেষু বিনিয্বোগঃ গ্রকীর্তিতঃ ॥ 

শ্রীরাধ। মে শিরঃ পাতু ললাটং রাধিকা তথ! । 

বুষভানুম্তা দস্তান্ চিন্ুরান্ গোপনন্দিনী। 

চণ্ধীবলী পাহু গণ্ডং জিহ্বাং কৃষ্ণপ্রয়া তথ! । 

কণ্ঠ পাড় হরি প্রাণ! হদয়ং বিজয়া তথ! । 

বাহ্ দো চন্্রবন! উদরং সুবলম্থসা'। 

কটাং যোগান্থিতা পাতু পাদ সৌভদ্রিকা তথা ॥ 

নথান চন্্রদুখী পাতু গুল্ফে। গোপালবন্লভ! ।' 

মুখং বিধুমুখী গাতু গোপী পদতনং তথা । 

শুভ প্রদা পাতু পু্ং কুক্ষি শ্রীবান্তনল্ল গা 

গহাদেশং জরা পাই হরিণী পাঠ সর্বতঃ | 

বাক্যং বাণী সদা পাতু ধনাগারং ধনেখরী। 

পুর্বাং দিশং কৃষ্ণরত। কৃষ্ণ গ্রাণা চ পশ্চিমাম্। 



কবচরত্বমালা | 

চন্ত্রাবলী নৈশমেব দিবা! ক্ষেড়িতমেখল|। 
সৌভাগাদা মধাদিনে সায়াহ্ছে কামরূপিণী | 
রৌদ্রী গ্রাতঃ গাতু মাং হি গোপিনী রজনীক্ষয়ে। 
হেতুদা সগ্গবে পাতু কোমল! চ দিবার্দকে। 

শেষাপরাহৃমময়ে শমিতা সর্বাসন্ধিষু। 

যোগিনী ভোগসময়ে রতে৷ রতিপ্রদা মদ1। 

কামেশী কৌতুকে নিত্যং যোগে রত্্াবলী মম | 

সর্বদা সব্বকার্ষোযু রাধিকা! কৃষ্ণমানস|। 

ইতোতৎ কথিতং দেবি কবচং পরমাস্ঠুতম্। 

সর্বরক্ষাকরং নাম মহারক্ষাকরং পরম্। 

সন্বার্থসিদ্ধিন্তস্য স্যাৎ যদ্দন্মনসি বর্ততে। 

রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ সংগ্রামে শক্রদক্কটে । 

প্রাণাথনাশপদয়ে যঃ পঠেত্প্রঘতো নরঃ। 

তস্য (সিদ্ধিবেদেবি ন তয়ং বিদ্যুতে কচিৎ। 

'আরাধিত৷ রাধিকা চ তেন সত্যং ন সংশয়: | 

গঙ্গান্নানং হবের্নাম-গ্রহণাৎ যৎ ফলং লভেং। 

তং ফলং তদ্য ভবতি যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ। 

হরিদ্রারোচনা-চন্দ্র-মগ্ডিতং হুরিচন্দনম্। 

রুত্বা লিখিত্বা তূর্ষে চ ধারষ়েৎ মস্তকে ভূজে। 

কণ্ঠে বা দেবদেবেশি স হরিরত্র সংশয়ঃ। 

কবচস্য গ্রসাদেন ব্র্গ। স্থষ্টিং স্থিতিং হরিঃ। 

সংহারঞ্চাহং নিয়তং করোমি কুরুতে তথ! । 

বৈষ্ণবায় চ শুদ্ধায় বিরাগ ওণশীলিনে | 

দদ্যাৎ কবচমন গ্রমগ্তথ! নাশমাপ্রযয়াৎ। 

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীরাধাকবচং। 



কবচরত্বমালা। ২০৪ 

ুর্গাককচম | 

ঈশ্বর উবাচ ।-_শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যান্ি কবচং সর্বাসিকধিদম্। 

পঠিত ধারযিত্বা চ নর মুচ্যেত সন্কটাৎ | 
অজ্তাত্বা কবচ' দেবি ছুর্গামন্তরঞ্চ যো জপেখ। 
সনাপ্পোতি ফলং তদ্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ। 

ইদং গুহাতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে ॥ 

গোপনীয়ং প্রযত্েন সাবধানাবধারয় । 

উমাদেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী। 

চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণো চ দ্বারবাসিনী,। 

হুগন্ধ! নাপিকাং পাতু বদনং সর্বসাধিনী | 

জিহ্বাঞ্চ চণ্িক! পাত গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা । 

অশোকবাসিনী চেতে! ছৌ বাহ্ বজ্তধারিণী। 
কঠং পাতু মহাবাণী জগন্মাত স্তনদ্বয়ম্। 

হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী । 

কটিং ভগবর্তী দেবি দ্বাবৃর বিদ্ধ্যবাঁসিনী। 
মহাবলা চ জক্ঞে দ্বে পাদৌ৷ ভূতলবাসিনী। 

এবং স্থিতাঁসি দেবি ত্বং ত্রলোকারক্ষণাত্মিকে ॥ 

রক্ষ মাং সর্ববগাত্রেযু দুর্গে দেবি নমোহস্ত তে। 

ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যাফলপ্রদম্। 

ষঃ পঠেৎ প্রাতরুখায় সর্বতীর্থফলং লভেং। 

যো ন্তসেৎ কবচং দেহে তপ্য বিদশ্বো ন কুত্রচিৎ। 

ভৃতপ্রেতপিশাচেভ্যো ভয়ন্তসা ন বিদ্যতে? 

রণে রাজকুলে বাপি সর্ঝাত্র বিজয়ী ভবেৎ। 

সর্বত্র পৃজামাপ্রোতি দেবীপুত্র ই ক্ষিতৌ। 

ইতি কুজিকাতজে ছুর্গীকব5ং সমাপ্তম ॥ 



কই ১৫ কবটরত্বমালা | 

অন্পূর্ণাকবচমৃ। 

দেব্যুবাচ -_-কথিতীশ্চানরপূর্ণায়া যা যা বিদ্যা; সুহূল্ল ভাঃ। 

কুপয়। কথিতাঃ সর্বাঃ শ্রতাশ্চাধিগত। ময়! | 

সাপ্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং যং পুরোদিতম্। 

ব্রৈলোক্যরক্ষণৎ নাম কবচং মন্তরবিগ্রহম্। 

ঈশ্বর উবাচ।--শৃণু পার্কতি বক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়। 
ব্রৈলোক্যরক্ষণং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্। 

রঙ্গবিষ্াস্থর পঞ্চ মহণৈশবর্ধ্যদীয়কমূ। 

গঠনান্ধারণান্নর্তয স্লো ক্ষ্্ধ্য ভাগ. ভবে । 

ব্রেলোক্যরক্ষণত্তাস্ত কবচস্য খধিঃ শিব! । 

ছন্দো বিড়াড়ন্নপূর্ণ৷ দেবতী| সর্ববসিদ্ধিদা | 

ধন্মীর্থকামমোন্গেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ। 

হীং নমো ভগবত্ান্তে মাহেশ্বরি পদৎ ততঃ। 

অন্নপৃর্ণে ততঃ স্বাহা চৈষা৷ সপ্তুদশাক্ষরী। 
পাত মামন্পূর্ণা স| যা খ্যাত| ভুবনত্রয়ে। 

বিমায়! প্রণবাঠ্ৈষা তথা সগ্ডদশাক্ষরী। 

পাত্বরপূর্ণা সর্ধাঙ্গং রত্বকুস্তান্নপাত্রদা | 

শ্রীবীজ্াদ্যা তথ! চৈষ। ছ্বিরন্ধাণা তথা মুখম্। 

প্রণবাগ্ঠা ক্রবৌ পাতু কথ বার্থীজপূর্বিক| | 

কামবীজাদিক1 চৈষা হৃদয়স্ত মহেশ্বরী। 

তারং শ্রী" হ্ী' নমোহস্তে চ ভগবতি পদং ততঃ । 

মাহেরবরী পদং চান্নপূর্ণে স্বাহেতি পাতু মে। 
নাভিৎ একোনবিংশার্ণ। পায়ান্মাহেশ্বরী সদ|। 

তারং মায়! রম! কামঃ ষোড়লার্ণান্ততঃপরমূ। 

শিরঃস্থ। সর্বদা পাতু ৰিংশত্যরাত্মিক। চ য|। 



কধচরত্বমালা | ২১১ 

্করৌ পদে? সদ পাতু রমা কামে ফ্রবস্তথা। 

ধবজঞচ সর্বদা পাতু বিংশত্যর্ণাত্মিকা চ যা। 

ভন্নপূর্ণ। মহাবিদ্যা ভ্রী' পাতু তূবনেখরী। 
শিরঃ শ্রী হী' তথ। ্রীঞ্চ ত্রিপুটা পাহু মে গুদম্। 

বড় দীর্ঘতাজা বীজেন যড়ঙ্গানি পুনস্ত মাম্। 

ইন্দে' মাং পাতু পূর্ব চ বহিকোণে২নলো ঈবন্ু। 
হমো মাং দক্ষিণে পাতু নৈখ ত্যাং নখ তিশ্চ মাম্। 

পিমে বরুণঃ পাতু বায়ব্যাং পব্নোহ্বু। 

কুবেরশ্চোত্তরে পাতু মামৈশান্তাং শিবোই্বতু | 
উর্ধাধঃ মততং পাতু ব্রহ্ধানান্তে। যথাক্রমাৎ। 
বস্তাদ্যাণ্চাযুধাঃ পান্ধ দশদিক্ষু যথাক্রমাৎ। 

ইতি তে কথিতং পুণ্যং ত্িলোক্যরক্ষণং পরম্। 
তব পঠনাদদেবাঃ সর্বৈর্ব্ঘযমবাপ্যুং 
রঙ্মা বিধুঃ্চ রুদ্রশ্চ কবচং ধারণাদ্যতঃ | 

লজত্যবতি হস্ত্যেব কল্পে কল্পে গৃথক্ পৃথক্। 

পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দেব্যে মুলেনৈর পঠেস্ততঃ। 
ষুগাযুতকৃতায়াস্ত পৃজায়াঃ ফলমাগু য়াখ। 

প্রীতিমন্তোনাতঃ কৃত্ব! চঞ্চল! নিশ্চল! গৃছে। 

বাণী বক্তে, বসেততস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। 

অষ্টোত্বরশতং চাস পুরশ্ত্যযাবিধিঃ স্তৃতঃ। 

ভূর্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্স্থাং ধারয়েদ্যদি। 

কে বা দক্ষিণে বাহৌ সোহপি সর্বতপোময়ঃ। 

্ধান্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদগান্রং প্রাপা গার্বতি। 

মাল্যানি কুন্থমান্যেব ভবস্ত্যেব ন সংশয়ঃ। 

ইডি ভৈরবতন্ত্রে তৈরবভৈরবী সংবাদে অন্পূর্ণাকবচ্। 



হ১২ কবখচপহমালা | 

জগদ্ধাত্রীকবচমূ। 

অসা জগদাত্রীকবচস্য নারদখ মির্গায়্রীচ্ছন?ঃ জগদ্ধাত্রী দেবই। 

টী' বীজং দুং শক্ছিঃ স্বাহা কীলকং সর্বমঙ্গলাথে বিনিয়োগঃ। শির 

আদিষু ন্যসেৎ। 

প্রিব উবাচ ।--ও অতিগুহতমং দেবি কৰচং কথয়ামি তে। 

যদ | দেবদেবেশি দেবদেবো! জনার্দিনঃ| 
রঙ্গাপি ত্রদ্ষবিদৃত্ব। স্বকার্ষ্যে শক্তিমানতূৎ। 

কিময়ন্যে তন্মহাপুণ্যং সর্বতীরফল গ্রদং। 

পাবনং পরমং দিব্যং দেবতানাং হুদুর্ন তং | 

মহাশান্তিকরং শাস্তং সর্ধমন্গলকারণং | 

লর্ধব্যাধিহরং সর্ধং নুখদং কামদং সদ] | 

নারদশ্চ ধষিঃ প্রোক্কো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচাতে। 

দেবতা! চ জগদ্ধাত্রী মায়াবীজন্ত বীজকং। 

দুং শক্তিঃ কীলকং দেবি বহিকাস্তান্য কীর্তিতং। 
ও দুং বীজং মে শির: পাতু বদনে ত্র্যক্ষরী পরা । 

রং দুং ফট, পাতু মে কণ্ঠং রং দূং স্বাহা বো নাসিকাং। 
স্্রীং দুং ফট, হৃদয়ে পাতু ব্লীং দুং ফট, স্তনযুগ্কে। 

এং দুং স্বাহা পাতু কুক্ষৌ ৪ দুং ফট. কটিদেশকে। 
হীং দুং স্বাহা চ সর্বাঙ্গে কেশেষু মকলেযু চ। 

& দুর্গে হর্গে রক্ষণি স্বাছেতি সর্বসন্ধিষু। 

সর্বকালেমু সর্বত্র জগন্ধাত্রী সদাবডূ। 

ম্পতৌ চ বিপত্ত চ জগন্ধাত্রী জয়গ্রদ!। 
পাতু মাং পরমেশানী পরিবারগণৈরপি। 

'াদ) ব্রহ্ম দুর! জগদ্ধাত্রী জয়গ্রদা। 
অন্নদ। ত্রিপুট! দুর্গ। ত্বরিত সিংহ্বাহিনী। 

গরন্থতী তথ| লক্মীন্গ'যদুর্গাসয়। তথ] । 



কবচরতৃমালী। ২১৩. 
ভুূবনেশী মাহেশী চ বজ্তপ্রস্তারিণী পর । 

পরিবারগণান্ পায়াদেতান্ পর্বতকন্যক1। 

অয়াদ্যাঃ পান্ত সর্বত্র ইন্রাদ্যাঃ পাস্ত সর্বদা । 

ইতি তে কথিতং দেবি সর্বমঙ্গলকারণং। 
ধারণা গঠনাৎ প্রাঙ্ঞঃ সর্বমঙ্গলমাপু য়াং। 

নাতঃ পরতরং দেবি ত্রিষু লোকেষু ছুন্ন ভং। 

বন্ধযাপি লভতে পুজং নান্র কার্ধ্য। বিচারণ|| 

ঘটং ধিচিত্রং সংস্থাপ্য তাতম্রাদিপাভ্রমধ্যগে । 

গোরোচনা গ গুপুভ্যাং কুনুমাগুরুচন্দনৈঃ। 

দাধকস্ত লিখিত! চ মালীকৃতমিদং পুন: | 

স্বাপয়িত। গ্রতিষ্ঠাপ্য তত; শোধনঞ্চরে ৎ। 

ইতি তে কথিতং দেবি সারাৎসারং পরাংপরং | 

ন কম্যচিৎ প্রদাতব্যং গোগিতং শান্সঞচয়ে | 

৷ ইন্যাগমমহার্ণবে ইরপার্কতীসম্থাদে জগদ্ধাত্রী কব্চং সমাপ্রম 

লক্ষমীকবচমৃ। 

অথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচং সর্বকামদং। 

যন্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ| 

নার্চনং তপ্য দেবেশি মন্ত্রমাত্রং জপেনরঃ | 

ম ভবেৎ পার্বতীপুত্র সর্ধশান্তরপুরস্ৃতঃ ৷ 

বিদ্যার্থিনা সদা সেবা বিশেষে বিমুববল্লাভা 

অগ্যাশ্চটুরক্ষরী-বিষুবনিতায়াঃ কবচদ্য শ্রীতগবান্ শিবধধি- 

বই পছনো| বাগ ভবী দেবভ। বাগ ভবং বীজং লঙ্জা। শক্তী রম! 
কীলকং কামবীজাত্মকৎ কবচং মম হুপাণিত্যববিসব-সর্সিদিগমৃদ্ধায়ে 
বিনিয়োগঃ। 



২১৪ কষচরতুমালা। 
এঁ কারো মন্তকে পাতু বাগ ভবী সর্বসিদ্ধিদা। 

হ্রী পাতু চক্ষুযোর্মধ্যে চস্ুযুগ্গে চ শঙ্করী। 
জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কর্ণযোর্গওয়োর্মসি । 

ওষ্ঠাধরে দত্তপংক্তৌ৷ তালুমুলে হন পুনঃ। 

পাতু মাং বিফুবনিত। লক্ষমীঃ শ্রীবর্ণরূপিণী। 

কর্ণযুগ্ধে ভজদ্বন্দে স্তনদ্বান্দে চ পার্বতী | 

ছদয়ে মণিবন্ধে চ গ্রীবায়াং পার্্বর়োঃ পূনঃ। 

সর্বাঙ্গে পাতু কামেশী মহাদেৰী সমুন্নতিঃ। 

বুাষ্টিঃ পাতু মহামায়! উৎকৃষ্টিঃ সর্বদাবতু। 

সন্ধিঃ পাতু সদা দেবী সর্বত্র শভুবল্লভ! | 

রাগ তবী সর্বদা পাতু পাতু মাং হরগেহিনী। 

রম| পাতু সদা দেবী পাতু মায়া স্ুরাট, স্বয়ম্। 
সর্বাঙ্গে পাতু মাং লক্ষীর্বিষুঃমায়া স্ুরেশ্বরী। 

বিজয়! পাতু ভবনে জয়! পাতু সদ! মম। 

শিবদূতী সদা পাতু নুন্দরী পাত সর্বদা! । 

তৈরবী পাতু সর্বত্র ভেরুও সর্বদাবতু। 

ত্বরিত! গাতু মাং নিত্যং উগ্নতার! সদাবতু। 

পাতু মাং কালিকা নিত্যং কালরাত্রিঃ সদদাবতু। 

বনদুর্গা সদা! পান কামাখ্য| সর্বদাবত্ব | 

যোগিন্যঃ সর্বদা! পাস্ত মুক্্াঃ পাস্ত সদা মম। 

মাতাঃ পাস্ত সদ। দেব্যশতক্রস্থা যোগিনীগণাঃ। 

সর্বত্র সর্বকাধ্যেষু সর্ধবকর্মন্ন সর্বদা । 

পাতু মাং দেবদেবী চ লক্ষমীঃ সর্ববসমৃদ্ধিদ! | 

ইতি তে কথিতং দরির্যং করচং সর্বসিদ্ধয়ে। 

যত্র তত্র ন বক্তব্যং যদদীচ্ছেদাত্বুনো হিতম্। 

ঠায় ভক্কিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি। 



কবচরত্ুমালা | ২১৫ 

দানাঙ্গে অতিরিক্কাঙ্গে দর্শয়ে্ কদাচন। 

ন স্তবং দর্শয়েদিব্যং সংদর্শ্য শিবহা তৰেধ। 

কুলীনায় মহো [য় ছুর্গীভক্তিপরায় ঢ। 

বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় দদ্যাৎ কবচসুত্তমম্। 

নিজপিষ্যায় শাস্তায় ধনিনে জ্ঞানিনে তথ । 

দদ্যাৎ কবচমিত্যুক্তং মর্বতন্রমমন্থিভস্। 

শনৌ মঙ্গলবারে চ রক্তচন্দনকৈস্তথ| | 

যাবকেন লিখেম্বন্বং মর্ববতন্থসমন্থিতম্। 

বিলিখ্য কবচৎ দিব্যং সবযস্কুম্ুমৈঃ শুভৈঃ | 
স্বওক্রৈ: পরশুক্রৈশ্চ নানাগন্ধসমন্িতৈত। 

গোরোচনাকু্কুমেন রক্তচন্দনকেন্ বা। 

নুৃতিথৌ শুভধোগে ব! শ্রবণায়াং রবের্দিনে। 
অস্বিক্কাং কৃত্তিকায়াং ৰা ফন্তুন্তাং বা মঘানু চ। 

পুর্বভাদ্রপদাযোগে স্বাত্যাং মঙ্গলবাসরে | 

বিলিখেৎ প্রপঠেৎ স্তোতং শুভযোগে হুরালয়ে। 

আযুম্বত-গ্রীতিযোগে চ ব্রন্মযোগে বিশেষতঃ | 

ইন্্রযোগে শুক্রযোগে শুতযোগে তখৈব চ। 

কৌলবে বালবে চৈৰ বণিজে টৈব সততমঃ। 

শৃন্ঠাগারে শুশানে বা বিজনে চ বিশেষতঃ | 

কুমারীং পুজয়িত্বাদৌ যজেদ্দেবীং সনাতনীম্। 
মংস্যমাংসৈ; শাকপুপৈ: পূজয়েৎ পরদেবতাম্। 
খ্বতাদ্ৈঃ সোপকরণৈঃ পুপহথপৈবিশেষতঃ। 

রাহ্মণান্ ভোঞজরিতা চ পূজয়ে পরমেশ্বরীম্। 

আখেটকমুপাখ্যানং তত্র কুর্ধ্যাদ্বিনত্রয়ম্। 

তা ধরেন্হারক্ষাং শঙ্করেগেতি ভাষিতম্। 

মারণছ্েষণাদীনি লততে নাত্র সংশয়; | 
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স ভবেং পার্বতী পুত্র: সর্কাশাস্ত্রপুরস্থৃতঃ। 

গুরুদেবো হরঃ সাক্ষাৎ পরী তদ্য হরপ্রিয় 
অভেদেন তজেদ্যস্ত্র ত্য দিদ্ধিরদূরতঃ। 

গঠতি ষ ইহ মর্তের্া নিতামার্ান্তরাম্ম 
জগফলমনমেয়ং লঞ্জ্যতে যদ্ধিধেয়ম্ ॥ 

স ভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং গাদন 4- 

ক্ষিতিপমুকুটলক্কীণ ক্ষণানাং চিরার। 

ইতি বিশ্বসারতগ্নে লক্মীকবচং সমাপ্তম্) 

কুণ্ডলিনীকবচৃ। 

আনন্দভৈরব্যবাচ ।--অথ বক্ষ্যে মহাদেব কুগুলীকবচং শুভম্। 
পরণানন্দদং সিদ্ধং সিদ্ধবৃন্দনিষেবিতম্ । 

য্ধত্বা যোগিন: সর্ব ধর্মাধন্প্রদশকা: 
জ্ঞানিনাং মানিনো? ধৈর্ধট। বিচরন্তি যথামরাঃ1 

সিদ্ধয়োহপ্যণিমাদ্যাশ্চ করম্থাঃ সর্বদেবতাঃ ॥ 

এতৎ-কবচপাঠেন দেবেন্দ্র] যোগিরাড় ভবেং। 

খষয়ো যোগিনঃ সর্কে জটিলাঃ কুলভৈরবাঃ | 

প্রাতঃকালে ত্রিবারঞ্চ মধ্যাহ্ে বারযুগ্মকম্। 

সায়াঙ্কে বারমেবস্তব পঠেৎ কবচমেব চ) 

পাঠাদেব মহাযোগী কুগুলীদর্শনং লভেৎ। 

কুুলীকবচস্ত ব্রহ্ম! খবির্গায়ত্ীচ্ছন্দ; কুগুলী দেব সর্বাতীঃ 

সিদ্ধথে বিনিয়োগঃ। 

ও ঈশ্বরী অগন্ধাত্রী ললিতা সুন্দরী পরা । 
কুণুলী কুলরূপা তু পাতু মাং কুলচণ্ডিক। 

শিরে| মে ললিত। দেবী পাতুগ্রাধ্যা কপোলকম্। 

ব্বরদ্ধেণ পুটিতং জমধাং পাতু মে যদ । 
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নেত্রতরয়ং মহ!কাঁলী কাঁলাপ্রিভক্ষিকা শিখাম্। 

দত্তাবদীং বিশালাক্ষী ওষটমিষ্ান্নবািনী । 

কামবীজাত্িক! (বগ্ভা অধরং পাড়ু মে দদা। 

গওস্থ। তু গণ্যুগ্ং মায়াবী সা রসপ্রিয়। । 

ভুবনেশী কর্ণযুগ্মং চিবুকং ফ্লোধকালিক!। 

কপিল! মে গ্রলং পাহু সর্বববীজন্বরূপিণী। 

মাতৃকাবর্ণপুটিত| কুগুলী কল্পমেব চ। 
হৃদয়ং কালপুত্রী ৮ কঙ্কাণী পাহু মেমুখম্। 

ভুজযুগ্ৰ* চগুদর্থী চণ্দোদগুখঙিনী। 

স্বনধপুগ্মং পাতু দেবী চিকুরং ক্রোধতৈরবী | 

অন্ুল্যগ্রং কুলানন্বা শ্রীবিদা। নখমওলম্। 

কালিক! ভূবনেশানী পৃঠদেশং সদাবতু ॥ 

পার্বণুগং মহাবীর! বীরাসনধরাভয়| | 

পাতু মাং কুলদর্ত থ নাভিমুদরমল্লিক। | 

কটাদেশং পৃষ্টমংস্থা নহামহিষঘাতিনী। 

লিঙগস্থানং মহা মুদ্রা তগমাল। মনুপ্রিয়া | 
ভগীরথপ্রিয়া ধুস্রা মূলাধারং গ্রণেশ্বরী। 

চতুরলং ক'লপুজ্যা দলা গ্রং মে বন্ুন্ধর!। 

ধীধর! ধারণাখ্য। চ ব্রহ্াণী পাতু মে গুদম্। 

ভেদিনী পাতু কমলা বাপ্দেবী পূর্বগং দলম্। 
ছেদিনী দক্ষিণে পার্থে পাতু চণ্ডা মহাবলা। 

চণ্ডঘণ্টা সদ! পাতু ঘোগ্রিনী বারুণং দলম্। 
উত্তরস্থং দলং পাতু পৃথিবীমিন্ত্রলালিতা। 

চতুক্ষোগং কামবিদ। হ্মবিদ্যা্টকোণকম্। 
অষ্টদলং সদ] পাতু সর্ববাহনবাহন!। 

চুভূ্জা মদ পাতু ডাকিনী কুলচঞ্চলা.। 
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মেড স্থমদনাধার| পাতু মে চারুপঙ্কজম্। 

্য়সূলিঙগং চার্বঙ্গী কোটরাক্ষী মমাসনম্ । 

কদম্ববনগ! পাঁডু কদম্ববনবাঁসিনী। 

বৈষ্ণবী পরমা মায় পাতু মে বৈষবং পদম্। 

ষড়দলং রাঁকিণী পাতু রষ্কিণী কামবাসিনী। 

কামেশ্বরী কামরূপা কৃষ্ণা মে গীতবাঁসসমূ্। 

ধনুর্মে নবছুর্গা চ শঙ্খং মে শঙ্খিনী শিবা । 

চক্র€ চক্রেশ্বরী পাত কমলাক্ষী গদাং মম । 

গন্ং মে পর্গন্ধ। চ গলুমালা মনোহরা । 

বাদিসান্তাক্মরং পাতু লাকিনী লোৌকপাবনী। 

বড় দলস্থিতদেবাংশ্চ পাঁতু কৈলামবামিনী ॥ 

অগ্নিবর্ণ। সদ পাত হন মে পরদেশ্বরী। 

মণিপুরং সদা পাতু মণিমালাবিভূষণ| ) 

দশপত্রং দশবর্ণৎ কাদিঠান্তং ত্িবিক্রমা। 

পা নগা মহাকালী ভদ্রা ভীঙা! সরস্বতী । 

অফেদ্যাবাঁদিনী দেবী মহাপীঠনিবাদিনী। 

বাগ ভবাদ্যা মহাবিদ্যা কুণডলী কালরপিণী । 

দশচ্ছদণতং পাঠ কুদ্রং কুদ্রাত্মকৎ মম। 

হম্মা। স্ক্মতরা পাতু সুঙ্্স্থাননিবাদিনী। 

লাকিনী লৌকজননী পাহু কুটাক্ষরান্ধিতা । 

তেজসং পাতু নিয়তং রজকী রাজপুজিত। | 

বিজয়! কুল্লবীজস্থা তবগ্গং তিমিরাগহ। | 

চন্্রাস্মিকা মগিগ্রস্থি-ভেদিনী পাতু সর্বদ]। 

ভগমাল৷ ভূগুম্ত। পাই মাং নাভিবাদিনী। 

নন্দিনী পাতু ধকলং কুওলী কালকল্িত।। 

হুৎপন্নং গাতু কালাখ্য। ধুমবর্ণ। মনোহ্র। 
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দলদাদশবণঞ্চ ভাক্করী ভাবসিদ্ধিনা | 

গাঁতু মে পরম বিদ্যা কবর্গং কামচারিণী | 

চবর্গং চারুরসন! ব্যাপ্রাস্য। টহ্কধারিণী ! 

টকারং পাতু কৃষ্ণাখ্য। কাঁকিনীং পাত কালিক। 

ঠন্করাঙ্গী ঠকারং মে বীজভাষা মহোদর! । 

ঈশ্বরং গাতু বিমল! মম জুৎপন্নবাসিনী। 
কালিকাং কালদন্দর্ডা ঘোগিনী যোগমাতরম্। 

ইন্দ্রাণী বারুণী পাহু কুলমাল| কুলান্তরম্। 

তারিণী শক্তিমাত। চ কণ্ঠবাক্যং সদীবতু। 

বিপ্রচিন্ত। মহোগ্রো গ্র-গ্রভ। দী €া ঘনামলা | 

বাকৃত্বস্তিনী বজজদেহা বৈদেহী বৃষঝহিনী। 

উন্মন্তানন্দচিত্ত! চ কূলেশী সা ভগাত্রা। 

মম যোড়শপত্রাণি পাত মে হন্নিবাদিনী। 

সুরান্ রক্ষতু বেদজ্ঞ। সর্ববভাষা চ কালিকাম্। 

ঈশ্বরারধীদনগতা৷ গ্রপায়ান্মে সদাশিবা। 

শীকন্তরী মহাযোগা শাকিনী পাতু সর্বদা । 

ভবানী তবমাঁতি। চ পায়ান্মে হৃদিপদ্কজম্। 

দ্বিদলং ব্রতকামাথা! অষ্টঙ্গসিদ্ধিাগিনী। 

পাতু মামখিলানন্দ! মনোরূপা! জপপ্রিয়া। 

লকারং লক্ষণাক্রান্তা সব্বলক্ষণনক্ষণী । 

কৃষ্ণাজিনধর| দেবী ক্ষকারম্পা হব সর্বদ|। 

দ্বিদলস্থং সর্বদেবং সদ পাতু বরানন1। 

বহুরূপা বিশ্বরূপ| হাঁকিনী পাতু চগ্ডিকা। 

হর! পরশিবং পাঁহু মানসং পাতু পঞ্চমী । 

ষটচত্রুস্থা। সদা পাতু ষট চক্রতুলবাসিনী । 

অকারাদি-ক্ষকা াস্ত| বিনুসর্গমর্মনথত। | 
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মাতৃকার্ণা সদা পাতু কুগুণী জ্ঞানকুণ্ডলী ॥ 

পূর্ণকালী গতিপ্রেতা পর্ণ গিরিতটৎ শিবা । 
উত্ডীয়ানেশ্বরী দেবী সকলং পানু সর্বদ|। 

টকলাসপর্বতং পাতু কৈলামগিরিবাসিনী। 

ডাকিনী রাকিণী শক্তিঃ লাকিনী কাঁকিনী কলা। 

শাকিনী হাকিনী দেবী ষট চক্রাদীন্ প্রপাহু মে। 
টকলাসাখ্যং সদা পাতু পঞ্চাননতনুত্তবা । 

হিরণা বর্ণ! রঙ্জনী চন্তরহত্ধ্যাগ্নিতক্ষিণী। 

সহম্দলপন্মং মে সদ। পা তু কুলাকুল|। 

সহআদলপন্নস্থৎ দৈবতং পাতু ভৈরবী । 

কালী তারা ষোড়শাখ্য! মাতঙ্গী' পদ্মবামিনী। 

শশিকোটীগলদ্রূপ! পাতু মে সকলাং তনুম্। 
রণে ঘোরে জলে দোষে যুদ্ধে বাদে শ্মশানকে। 

সর্বত্র গমনে জ্ঞানে স্দা মাং পাঠ শৈলজী।। 

পর্বতে বিবিধাবাসে বিনাশে পা কুগুলী। 

পদাদিব্রহ্গরন্ধীস্তং সর্ববাকাশা সুরেশ্বরী। 

সদা পাহু সর্ববিদা। সর্ববজ্ঞানং সব মম। 

নবলক্ষমহাবিদ্যা দশদিক্ষু প্রপাত মাম্। 

ইত্যেতৎ কবচং দেবি কুগুলিন্যাঃ গ্রসিদ্ধিদম। 

(পূ পঠন্তি ধ্যানযোগে যোগমার্গব্যবস্থিতাঃ। 

মণী ধ্যায়েৎ কুগ্ডলিনীং শক্্সপন্ গ্রকাশিনীম্। 

ধন্মোদগাং দয়ারঢ়াং আকাশস্থানবাদিনীম্। 

অগুত্াননাবাসিকাং বিকলাং মকলাং দিতাম্। 

অসিতাং রক্তরহিতাং বিরক্তাৎ রক্তবিগ্রহাম্। 

রক্তনেত্রাং কুলক্ষিপ্তাং জ্ঞানাকুলজলোজ্জবলাম্। 

বিগ্রকারাং মনো রূপং মূলে ধ্যাত গ্রপুজয়েখ। 
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যো যোগী কুরুতে এবং স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ। 

রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বন্ধে! মুচ্যেত বন্ধনাৎ। 

বন্তপ্রিয়মবাপ্লোতি বস্তহীনঃ পঠেদ্যদি | 

পুত্রহীনে! লভেৎ পুত্রং যোগহীনে৷ ভবেহ্বগী। 

কবচং ধারয়েদ্যস্ত শিখায়াং দক্ষিণে তুজে। 

বামা বামকরে ধৃত্ব। সর্ধাভীষ্মবাু,য়াৎ। 

বর্ণে রৌপ্যে তথা তায়ে স্থাপরিত্ব।গ্রপূজয়েং। 
স্বদেশে সর্বকালে পঠিত্ব দিদধিমাুয়াৎ। 
স ভূয়াৎ কুওলীগুত্ো। নাত্র কাযা বিচারণা। 

ইতি রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডেকন্দবাসিনীকবচং সমাধম্। 

শ্যামাকবচমৃ। 

কালীপুজ৷ শ্রুত। নাথ ভাবাশ্চ বিবিধাঃ প্রভো। 
ইদানীং শ্রোহুমিচ্ছামি কবচং পূর্বস্চিতং। 
তবমেব শ্রষ্টা গাতা৷ চ সংহর্তা চ ত্বমেব হি। 
তুমেব শরণং নাথ ত্রাহি মীং ছুঃথমক্কটাৎ। 

'ভৈয়ব উবাচ ।স্্রহস্যং শৃণু বক্ষ্যামি ভৈরৰি প্রাণবল্পন্ডে। 

শ্রীজগন্মঙলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহং | 

পঠিত্ব। ধারযিত্বা ব! ব্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণা। 

নারায়ণোহপি যন্ধ,ত্বা নারী তৃত্বা মহেশ্বরং । 
যোগেশং ক্ষোভমনয়দ্যদ্ত্ব। চ রবৃদ্বহঃ 

বরদৃপ্তান্ জঘানৈব রাবণাদিনিশাচরান্। 

যস্য প্রসাদাদীশোহহং ত্রৈলোক্যবিজযী প্রভৃঃ। 
ধনাধিপঃ কুবেরোইগি স্থুরেশোইভৃস্ছ্টীপতিঃ। 

এবং হি সকলা! দেবাঃ সর্বসিদীশ্বরাঃ প্রিয়ে। 

শ্রী জগনুঙগরম্তাপি কবচস্য খাষঃ পিবঃ। 



২২ কবচরত্বমালা | 

ছন্দোহনুষ্টপ, দেবতা চ কাঁলিকা দক্ষিণেরিতী | 
জগতাং মোহনে দুষ্টনি গ্রহে তূক্তিমুক্তিযু। 

ঘোিদা কর্ষণে চৈব বিনিয়োগ: প্রকীর্তিতঃ। 
খিরো! মে কালিকা পাতু জ্রীংকারৈকাক্ষরী পরা। 

তরীং ক্রীং ক্রীং মে ললাটঞ্চ কালিক খডঠাধারিধী । 

হং হং পাহু নেত্রুগং হী হ্রী পাতু শ্রুতী মম। 

দক্ষিণে কালিকে পাতু প্বাণধুগং মহেখবরী। 
ক্রীং ক্রীং ক্রীং রসনাং পাতু হং হুং পাতৃ'কপোলকং। 

বদনং সকলং পাতু হ্ীং হীং স্বাহা শ্বরূপিণী। 

দ্বাবিংশত্যক্ষরী স্বান্ধৌ মহাবিদ্যা সুখ প্রদ। | 
খড়ামুণ্ডধরা কালী সর্বাঙ্গমভিতোহবতু | 

ক্রীং হু স্রীং ত্র্ক্ষরী পাতু চামুখ! হৃদয়ং মম। 

&ং হং ও এং সনগ্ঘং ভীং ফট, স্বাহা ককুংস্থূলং। 

শষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা ভুজৌ পাতু সকভ্রিক!। 

ক্রীং ক্রীং ছং সং ভ্রীং হ্রীং কর পাতু ফড়ক্ষরী মম। 
ক্রীং নাভিং মধ্যদেশঞ্চ দক্ষিণে কালিকেহবতু। 

ক্রীং গ্বাহা পাহু পৃষ্স্ত কালিকা স৷ দশাক্ষরী। 

হ্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে হং ত্রীং পাতু কটিদবয়ং। 

কালী দশাক্ষরী বিদয। স্বাহ! পাতুরুযুগ]কং। 
ও হীং ক্রীং মে স্বাহা পাতু কালিকা জানুনী মম। 

কালী হন্নামবিদ্বোয়ং চতু্ববর্গফল প্রদা। 

ক্রীং হুং ভীং পাড়ু সা গুল্ফং দৃক্ষিণে কালিকেহবঠু। 

ক্ীং ছং হীং স্বাহ! পাতু চত্ুর্দশাক্ষরী মম। 

খড়গমৃণ্ডধর! কালী বরদাভয়ধারিণী। 

বিগ্ভাভিঃ দকলাভিঃ সা সর্বাঙ্গমভিতোত্বতু। 

কালী কপালিনী কুঝা তুরুকুব। বিরোধিনী। 
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বিপ্রচিত্ত। তথোগ্রোগ্র প্রভা দীপ্তা ঘনত্ব: | 

নীল! ঘন! বলাক1 চ মাত্রামুদ্রা মিতা চ মাং। 

এতাঃ সর্বাঃ খড়গধরা মুণ্মালাবিভূষিতাঃ। 

রক্ষন্ত দিগ্বিদিক্ষু মাং ব্রাঙ্গী নারায়ণী তথা। 

মহেশ্বরী চ চামুণ্া কৌমারী চাপরাজিতা | 

বারাহী নারসিংহী চ সর্বাস্চামিতভূষণাঃ | 

রক্ষস্ত সায়ু*ধর্দিস্কু বিদিক্ষু মাং যথ! তথা 

ইত্যেবং কথিতং দিব্যং কবচং পরমাডুতং। 

শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম মহামন্ত্রৌঘবিগ্রহং। 

ব্রেলোক্যাকর্ষণং ব্রহ্মকবচং মন্মুখোঁদিতং। 

গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃষ্বীয়াৎ কবচং ততঠ। 

কবচং ত্িঃসকৃদ্বাপি ধাঁবজ্জীবঞ্চ ব| পুন£। 

এতস্ছতার্মাবৃত্য ত্রিলোক্যবিজয়ী ভবেং। 

ব্রেলোকাং ক্ষোভয়ত্যেব কবচস্য প্রসাদতঃ। 
মহাকবিও্বেন্মাসাৎ সর্বসিধীখরে! তবেৎ। 

পুষ্পাঞ্জলীন্ কালিকায়ৈ মূলেনৈব পঠেৎ সরুৎ। 
শতবর্ষসহআ্াণাং পুজায়াঃ ফলমাপ্র,ম্বাৎ। 

তৃর্দ্ে বিলিখিতঞৈতৎ স্বর্ণ্ং ধারয়েদ্ যদি । 

শিখায়াং দক্ষিণে রাহ কণ্ঠে বা ধারয়েদ্যদি। 

তৈলোকাং মোহয়েৎ ক্রোধাং ত্রৈলোক্যং চুর্ণয়েৎ ক্ষণাৎ। 
পুক্রবান্ ধনবান্ শ্রীমান্ নানাবিদ্যানিধির্ভবেং। 
র্ধাস্ত্রানীনি শস্ত্রাণি তদ্গাজরম্পর্শমাত্রতঃ। 

নাণমায়ান্তি ষ1 নারী বন্ধা রা মুত্তপুত্রিণী। 

কণ্ঠে বা বামবাহৌ বা কব্চস্ত চ ঘারণাৎ | 

বহবপত্ত। জীববৎসা ভরতোর ন সংশয়ঃ| 

ম দেয় পর্শিষ্যেত্যোইতাক্তভ্যশ্চ বিশেষতঃ 



২৪. কবচরত্বমাল। 

শি্যেভো ভ্তিযুক্তেভা্চান্থা মৃত্যুমাপু যাৎ। 
্পর্দামুদ্ধয় কমলা বাগ্দেবী মনরে মুখে । 

পোল্রান্তং স্থৈ্ধযমাস্থায় নিবসত্যেব নিশ্চিতং। 

ইদং কবচমন্তাত্বা যে! জপেৎ কালি (ঘোর) দক্ষিণাং। 
শতলক্ষপ্রজপ্ত পি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি। 

সশন্ত্রধাতমাপ্সোতি সোইচিরান্ত্যুমাপ্প়াৎ। 

ইতি ভৈরবতন্ত্রে তৈরবীভৈরবসংবাদে কালীকরে শ্টামাকবচং। 

কালীকবচমূ। 

তৈরব উবাচ।--কালিকা মা মহাবিদ্যা কথিত! ভূবি দুলভা। 

তথাপি হদয়ে শল্ামস্তি দেবি কূপাং কুরু। 

কবচন্ত মহাদেবি কথয়স্বানুকম্পয়া । 

যদ্দি নে! কথ্যতে মাতর্বিমুঞ্চামি তদা তন্ুম্। 

দেবাবাচ।- শঙ্কাপি জায়তে বস তথ শ্েহাৎ প্রকাশিতম্। 

ন বক্তবাং ন দ্রষটব্যমতি গুহাতমং মহং। 

কালিক! জগতাং মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী | 

বিশেষতঃ কলিধুগে মহাপাতকহারিণী। 

কালী মে পুরতঃ পাতু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী। 

কুব| মেদক্ষিণে পাড় কর্ণো চোগ্রপ্রঙা মতা। 
বদনং পাতু মে দীপ্ত নীলা চ চিবুকং সদ । 

ঘন! গ্রীবাং মদা পাত বলাকা বাহষুগ্নকমূ। 

মাত! পাতু করদ্ন্ং বক্ষে মুদ্র! সদাবহু । 

মিতা পাতু স্তনদ্ন্বং যোনিং মওলদেবতা। 

্রাঙ্মী মে জঠরং পাডু নাতিং নারায়ণী তথা । 

উর মাহেস্বরী নিতাং চামুা পাতু লিঙ্গকম্। 

কৌমারী চ কটং পাহ্ তখৈব জানুযুগ্রকম্। 



কবচরত্বমালী । ২২৫ 

অপরাজিত! পাদৌ মে বারাহী পাত চাঙ্গুলীঃ। 
সন্ধিষ্থানং নারদিংহী পত্রস্থা দেবতাবতু | 

রক্ষাহীনন্ত ষং স্থানং বর্তনতৎ কবচেন তু। 

তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবি কালিকে ঘোরদক্ষিণে | 

উদ্ধমধন্তথা দিক্ষু পাতু দেবী স্বয়ং বপুঃ। 

হিংভেভ্যঃ সর্ব পাতু সাধকঞ্চ জলাধিকাৎ। 

দক্ষিণ! কালিক! দেবী ব্যাপকত্বে সদাবতু। 

ইদং কবচমজ্ঞাত্ব! যো জপেন্দেবদক্ষিণাম্। 
ন পৃজাফলমাপ্সোতি বিয়ন্তস্ত পদে পদে। 

কবচেনাবৃতে। নিত্যং যত্র তত্রৈৰ গচ্ছতি। 

তত্র তত্রাভয়ং তদ্য ন ক্ষোভং বিদ্যতে কচিং। 

ইতি কানীকুলসর্বন্থে দক্ষিণকালিকাকবচং সমাধম্। 

তারাকবামৃ। 

ঈশ্বর উবাচ ।--কোটীতয্নেষু গোপা হি বিদ্যাতিভব্বমৌচনী। 

দিব্যং হি কবচং তস্য: শৃথুঘ গর্বকামদম্। 

তারাকব্চন্তাক্ষোভ্য-খষিক্বঈ,পৃছন্দো! ভগবতী তার! দেবত। সর্ব- 
ন্রসিদ্িসমুদ্ধয়ে বিনিয়োগ? | 

প্রণব! মে শিব: পাতু ত্রহ্ষরূপা মহেশ্বরী। 

হী'-কারঃ পা জ্লাটে বীজরূপা মহেখরী। 

ত্ীং-কারঃ পাতু বদনে লক্জাকগা মহেশ্বরী। 

ছু'কারঃ পাহু হদশে তারিণী শক্তিকপধূক্। 

ফট কারঃ পাত মর্ধাঙ্গে সর্ববসিদ্ধি-ফলপ্রদ! | 

থর্বা। মাং পাতু দেবেশী গণ্যুগ্ে ভয়াগহ| | 

লগ্বোদরী সদা স্বশ্ম-যুগ্মে পাত মহেশ্বরী। 

ব্যাপচর্খাবৃত্তকটা গাতু দেবা শিবপ্রিয়। । 
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পীনোন্নতস্তনী গাতু গার্ধুগে মহেখবরী। 
রক্তবর্তলনেত্রা চ কটিদেশে সদাবহ। 
বণজ্জিহবা সদা পাতু নাভ মাং ভূবনেশ্বরী । 
করালাপ্য। সদ! পাতু লিঙ্গে দেবী হরপ্রিয়। 

পিঙ্গোগ্রেকজটা গাঁতু জজ্ঘায়াৎ বিদ্বনাশিনী ) 

প্রেতখগরধরা দেবী জান্ুচত্রে মহেশ্বরী। 

নীলবর্ণ সদ! গাডু জান্থনী সর্বদা ম্| 

নাগমুওধর! দেবী সর্বাঙ্গং পাতু সর্বদা । 

নাগাঈদধর! দেৰী পাতু প্রান্তরদেশতঃ। 

চতুতু'জ! সদা পাতু গমনে শত্রনাশিনী । 
খড়গহস্তা মহাদেবী পাঁডু মাং বিজয় প্রদা । 

নীলান্থরধর| দেবী পাত মাং বিদ্বনাধিনী। 

কর্তৃহস্তা সদা পাতু বিবাদে শক্রমধ্যতঃ। 

বঙ্গরূপধর! দেবী সংগ্রামে পাত সর্ববদ!। 

নাগনুপুরধরা দেবী ভোজনে পাহ্ সর্বদা। 
শবকর্ণা মহাদেবী শ়নে গাতু সর্বদ]। 

বীরাসনধর দেবী নিদ্রায়াং পাু সর্বদা । 

ধনুর্ববাণধর! দেবী পাতু মাং বিদ্রসংকুলে। 

নাগাঞ্চিতকটী পাতু দেবী মাং সর্ববকর্মৃ্থ । 

ছিরমুগুধর! দেবী কাননে পাঠ সর্বদা । 

চিত্রামধ্যস্কিত৷ দেবী মারণে পাতু সর্বদা । 

্বীপিচগ্বধর| দেবী পুক্রনারধনাদিযু। 
গরন্ধারাধিতা! দেবী পাডু মাং হরবল্লতা । 

রক্ষ রক্ষ নদীকুণ্তে হ-ই-ফট সমন্বিত । 

বীন্বূপ| মহাদেবী পর্বতে গাড় সর্ব) | 

মণিধরি ব্িণি দেবি মহ)এতিসরে তথু। 
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কষ কক্ষ সদ! হ' হু" ও হীং স্বাহ! মহেশ্বরী | 

পৃপ্পকে ঠরাজার্তে কাননে গাতু মাং সদা। 

গু হীং বন্রপুষ্পে ও ফট, প্রান্তরে সর্বকামদ!। 

গ পুগ্পে পুশে মহাপুগে পাতু পুন্রান্ মহেধরী | 
হং স্থাহ!-শক্তি সংযুক্ত দারান্ রঙ্গ হু সর্বদ] | 

€ আং ই) স্বাহা মহেশানি গাতু দাতে হরপ্রিয়। 
স চীং সর্কবিঘ্োৎদারিণী দেবী বিদ্বানাং সর্বভোহ্বনু। 

ও স্বাহ! পবিত্রবজ $ষ ও ফট, স্বাহা-সমন্বিতা | 

পৃথিব্যাং পাতু মাং দেবী সর্ববিত্ববিনাশিনী। 

& আআ; স্থরেখে হু' ফট, স্বাহা-সমন্থিত| | 

পাতালে পাতু মাং দেবী নাগিনী নাগসংঞ্জিক। 

হীক্কারী পাত ষাং পূর্বে শক্তিকপা মহেখেরী। 

স্ী্কারী দক্ষিণে পাড়ু বধুক্ধপা মহেহবরী। 

হু-ম্বরূপ। হামেবী পাতু মাং ক্রোধকূপিণী। 
ফ-হন্ধপ1 মহাযায়। পশম পাতু সর্বদ]। 

উত্তরে পাডু মাং দেবী ট-স্বরূপ। হরপ্রিয়া। 

মধ্যে মাং পাতু দেবেশী হ-স্ববূপ৷ নগাস্িক। 

ত্বরিত৷ পাতু বাং দেবী সর্ববিদ্ববিনাশিনী | 

নীলবর্ণা সা পাত সর্বত্র বাগ ভবী সদ|। 

ভবানী পাত ভবনে মর্বোরধর্যগ্রবায়িনী। 
বিদ্যাদানরত। দেবী পাহু ৰক্তে, সরন্থতী । 

শক্ত্রে বাদে চ সংগ্রামে জলে চ বিষমে গিরৌ। 
ভীমরূপা সদা পাত শ্বশানে ভবনাশিনী। 

ভুতগ্রেতানয়ে ঘোরে ছৃষ্ধা বাং ভীষখাবতু। 

পাতু নিত্যং মহেশানী সর্বত্র শিবদূতিক|- 

ক্বচস্ত চ মাহাত্মাং নাহ বর্ষশতৈরপি। 



২২৮ কবচরত্বমালা। 

শরোমি কথিতুং দেবি তবেতস্ত ফলঞ্চ যৎ। 

পু্রদারার্থবন্ধুনাং স্বদেশে চ সর্বদা] । 

ন বিদ্যতে ভয়ং ত্রস্য নৃণপুজো। ভবেচ্চ সঃ । 

শুচিভূত্বাশুচিব্বাপি কবচং সর্বকামদম্। 

গ্রপঠন্ ঝা স্মরনর্তেয! ছুঃখশোকবিবক্জিতঃ | 

সর্ববশান্ত্রে মহেশানি কবিরাট, ভবতি ধবম্। 

সর্ববাগীশ্বরে! মর্ডেযো লোকবনে৷ ধনেশ্বরঃ। 

রণে দুতে বিবাদে চ জয়ন্তস্ত ভবেদ্ক্রবম্। 

পুজুগৌন্রান্বিতে মর্তযো বিলাসী সর্বযোধিতাম্ । 
শত্রবে। দাসতাং যাস্তি সর্ব্েষাং বললভঃ সদা । 

গব্বী খর্বো ভবত্যেব বাদী "লতি দর্শনাৎ। 

মৃত্যুশ্চ বশ্ঠতাং ষাতি দাসাগস্যাবনীভুজঃ | 

এসঙ্গাৎ কথিতং সর্বংং কবচং সর্বকামদম্ ॥ 

গ্রগঠন্ ৰা স্মরন মর্ত্যঃ শাপানু গ্রহণক্ষমঃ। 

আননবৃন্দবন্ধুনণমধিপঃ কবিরাড় ভবেৎ। 

মর্ববা গীশ্বরো মর্ডে্যা লোকবগ্ঠঃ সদা সুখী । 

গুরোঃ গ্রসাদমাসাদ্য বিষ্তাং প্রাপ্য স্থগোপিতাম্। 

তত্রাপি কবচং দেবি ছল ভং তৃবনত্রয়ে। 

গুরুর্দেবে! হরঃ সাক্ষাৎ পত্বী তস্য হরপ্রিযা ॥ 

অতেদেন যজেদ্যস্ত তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ । 

মন্ত্রাচারা ্হেশানি কথিতাঃ পূর্বতঃ প্রিক্কে 

নভে জ্যোতিস্থখা রক্তং হৃদয়োপরি চিন্তয়েৎ ॥ 

উষ্বর্যযং সুকবিত্ৃঞ্ মহাবাগীশ্বরে! নরঃ | 

নিতাৎ তস্য মহেশানি মহিলাসঙ্গমীরেত। 

গঞ্চাচাররভে! মর্ত্য: সিক্ধো ভবতি নান্যথ ॥ 

শক্তিযুক্তে! ভবের; সিষ্ধে। ভবতি নান্যথা ॥ 
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জন্ধা বিষুম্চ রুদ্রশ্চ যে দেবাঃ সুরসন্তমাঃ। 

তং দৃ্| মাধকং দেখি লক্জাযুক্ত! তবস্তি তে। 

্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে যে দেবা; সিদ্ধিনায়কাঃ। 

গ্রশংসন্তি সদ! দেবি তং দৃষ্ট। সাধকোতমমূ। 
বিদ্বাত্বকাশ্ঠ যে দেবাঃ স্বর্ণে মর্ত্যে রাতলে 

₹সস্তি লদা| সর্ব ভ'দৃষ্ট। সাধকোত্তমস্। 
ইতি তে কথিতং দেবি ময়৷ সম্যক্ প্রকীর্ডিতস্। 
ভুক্তিমুক্তিকরং সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষস্বরূপকম্। 

আসাদ্যাদাগুরুং প্রসাদ্য যঃ ইদং কযদ্রমালম্বনম্। | 
মোহেনাপি মদেন বাপি রহিতে জাডোন মৃহ্ৃত্যসৌ । 

পিদ্ধোইসৌ তৃবি সর্বহু:খবিপদাং পারং প্রস্নাত্যন্তকো। 
মিত্রং তস্য নৃপাশ্চ দেবি বিপদো নস্থান্তি তগ্যান্ততম্। 

তদগাজং প্রাপ্য শন্ত্রাণি বর্গান্ত্াদীনি বৈ তুঁবি। 

মাল্যানি কুন্ুমান্তেব ভবস্তি স্থখদানি চ। 

তস্য গেহে স্থির! লক্ষীর্ঝাণীরক্জে, বমেদ্ফ্রবম্। 

ইং কবচম্ঞাত্ব। ভারাং ঘে। তজতে নরং। 
অললাযুনির্ঘানো৷ মূর্ধো! ভবত্যেব ন সংশয়; 
লিখিত্বাধারয়েদ্যস্ত কণ্ঠে ব| মন্তকে ভূজে । 
ভস্য সর্ববার্থসিন্ধিঃ স্যাদ্যদ্যন্মনসি বর্ততে। 

গোরোচনাকুস্ধুমেন রক্তচন্দনকেন বা। 

যাবকৈর্বা। মহেশানি লিখেদ্ যন্ত্ং সমাহিতঃ। 

অগ্টম্যাং মঙ্গলদিনে চতুর্দশ্যামথাপি বা। 

সন্ধ্যায়াং দেবদেবেশি লিখেদযন্ত্রং সমাহিত; । 

মঘাাং শ্রবণায়াং বা রেবভ্াং ব বিশেষতঃ | 

দিংহ্রাশৌ গতে চন্দ্র কর্কটন্থে দিবাকরে। 

নীনরাশৌ গুরৌ যাতি বৃশ্চিকন্থে শনৈশ্চরে। 
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লিধিত। ধারক! চ উত্তরাতিসুখে! ভবন্ 
ঈশানে প্রান্তরে বাপি শুষ্ঠাগারে বিশেষতঃ ॥ 

নিশায়াং ফে লিখেদ্যন্ত্ং তস্য সিদ্ধিরচঞ্চলা । 

ভূর্মপত্রে লিখেঘ্যন্তরং গুরুণ। চ মহ্শ্বরি। 

ধ্যানধারগযোগেন ধারয়েদ ষন্ত তক্তিতঃ। 

অচিরাতস্য সিদ্িঃ স্যাগ্াত্র কার্ধ্যা বিচারণা | 

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে তাঁরাকবচং সমাণ্তম। 

ভুবনেশ্বরীকবচমূ। 

দেব্যুবাচ ।--ভূবনেশ্ব্য্যাম্চ দেবেশ যা যা বিদ্যাঃ প্রকাশিতাঃ॥ 

শ্রতা“চাধিগতাঃ সর্বঃ শ্রোতুমিস্থাস়ি সাম্প্র তং | 

ত্রেলোক্যঞঙ্গলং নীদ কব5ং যৎ পুরোদিতং। 

ঈশ্বর উবাচ ।--শৃণু পার্কতি বঙ্স্যামি সাবধানাবধারয়। 
ত্রেলোক্যমঙগলং নাম কব্চং মন্তরবিগ্রহং । 

সিদ্ধিবিদ্যাময়ং দেবি সর্বোর্র্যযপ্রদায়কং ॥ 

পঠনাক্ধীরণা নমপ্তযন্তৈলে ক্রস্যবান্ ভবেৎ। 
তৈনোক্যম্থলম্যাম্য কবচস্য খষিঃ শিবঃ 1 

ছন্দোবিরাট, জগদ্ধা্ী দেবতা ভূবনেশ্বরী। 

ধন্মার্থকামমোক্ষেযু বিনিষবোগঃ গ্রকীর্তিতঃ। 

হী" বীজং মে শিরঃ পাতু ভূবনেশী ললাটকং । 
এ পাতু দক্ষনেত্রঃ মে শ্রী পাতু বামলোচনং | 

শ্রী' পাতু দক্গকর্ণং মে ত্রিবরণাত্মা মতেশ্বরী | 

বামকর্ণং সধ। পাতু এ ম্বাণং পাতু সর্বদ1। 

তা" পাতু বদনং দেবী এ'গাতু রসনাং মম। 
বাকৃপুটা চ ত্রিবর্ণাঝ। কং পাতু পরাস্মিকা। 

রী স্বদধৌ পাতু মে নিতাং ভর ভু পাত সর্বদা 
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রনী করে ত্রিপুটেশানী ত্রিপুটেরবর্যদারিনী | 
অং পাতু হায়ং হর মে মধ্যদেশং সদাবতু। 
ক্রোং পাতু নাতিদেশং স| ত্র্যক্ষরী তুবনেশ্বরী। 
সর্ববীজপ্রদ! পৃষ্ঠং পাতু সর্ববশস্করী। 

স্ব পাতু গুহদেশং মে নমে| ভগবতী কটীং। 
মহেশ্বরী সদাপাতু সকৃখিনী জান্ুযুগ্নকং। 

অন্পূর্ণে সদ পাতু স্বাহ! পাহ পদদ্বয়ং। 

সপ্তদশাক্ষরী পায়াদনবপূর্ণাথিলং বপুঃ । 

তারং মায়া রমা কামঃ ষোড়শার্ণাম্ততঃপরং । 

শিরঃস্থা সর্ব্রদ পাত্র বিংশদর্ণান্তিকা পর! । 

তারং দুর্গে যুগং রক্ষণ স্বাহেতি দশাক্ষরী | 

জয়দুর্গা ঘনগ্ঠাম। পা £ মাৎ পর্র্বতো মুদ। | 

মায়াবীজাদিকা চৈষা দশার্ণ! চ তথাপরা। 

উত্তপ্তকাঞ্চনাভ| স! জয়হুর্গানলেইবতু। 

তারং ভর ছুং দুর্গায়ৈ নমোহষ্টা্ণাস্মিকা পরা । 

শঙ্খচক্রধনূর্বণধর| মাং দক্ষিণেহবতু। 

মহিষমর্দিনী স্বাহা বনুবর্ণাত্মিক! পর! । 

নৈষ্মত্যাং সর্বদ। পাতি মহিষান্থরনাশিনী। 

মায়। পদ্মাবতী স্বাহা সপ্তার্ণাত্ু। পরাস্ত্িকা । 

পন্নাবতী পদ্নসংস্থ! পশ্চিমে মাং সদাইবতু । 

গাশাুশধরা পুটা মামৈহি গরমেশ্বরি। 

শ্বাহা ত্রয়োদশী] তারাদ্যাণ্থারূানলেহ বু। 

সরস্বতী পঞ্চশরো নিতাক্রিরে মদদ্রবে। 

স্বাহ! রব্যক্ষরী ব্দা1 মামুত্তরে সদাবতু । 

তারং মায়৷ তু কবচং খেচ দেক্ষ ততো বধূঃ। 

ই ক্ষ হীং ফট স্বাহ।দ্বাদশার্ণাথিলপ্রদ]। 
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ত্বরিতাষ্টাহিভিঃ পায়াচ্ছিবকোণে সদা চ মাং। 
শ্ং ব্লীং সৌঃ সা ততে। বালা মামুদ্বদেশতোহবসতু। 
বিদবন্তা ভৈরবী বাল! ভূমৌ চ মাং সদাইবতু। 
ইতি তে কথিতং পুণ্যং ত্রিলোক্যমঙ্গলৎ পরং | 

সারাৎসারতরং পুণ্যৎ মহাবিদ্যৌঘবিগ্রহং | 
অন্তাপি পঠনাৎ সদ্যঃ কুবেরোহগি ধনাধিপঃ। 

ইন্্রাদ্যাঃ সকলাদেব! ধারণাৎ পঠনাদ্যতঃ। 
র্বসিদীশ্বরাঃ সন্তঃ সর্বোর্যামবাপু যু! 
পুষ্পাঞ্জল্য্টকং দত্বা মুলেনৈব সৎ পঠেৎ। 

সম্বংসরকৃতায়াস্ত পুজায়াঃ ফলমাপ্রুয়াৎ। 

গ্রীতিমন্টোন্ততঃ কৃত্বা কমলা নিশ্চল] গৃহে। 

বাণী চ নিবসেছক্তে, সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। 

যে! ধারয়তি পুণ্যাত্ম! ত্রেলোক্যমঙ্গলাভিধং। 

কবচং পরমং পুণ্যং সোহুপি পুণ্যবতাং বরঃ। 

সর্বৈর্্ধযযুতো ভূত্ব! ব্রিলোক্যবিজর়ী ভবেং। 

পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ নারী বামহুজে তথ । 
বহুপুত্রবততী তৃত্বা বন্ধ্যাপি লভতে সুতং। 

্গান্ত্রাদীনি শন্ত্রাণি নৈব কৃম্ততি তং জনম্য। | 

এতৎ কথচমজ্ঞাত্বা যে! জপেন্তুবনেশ্বদীং। 
দারিদ্র্যং পরমং প্রাপ্য সোইচিরান্মত্যমাপু য়া ॥| 

ইতি .রুদ্রযামলে দেবীশ্বরসংবাদে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং না 
ভুবনেশ্বরীকবচং সমাপ্তম্। 

 ছিন্নমস্তাকবচমৃ। 

দেবু [বাঁচ।স্ম্কথিতাশ্ছিন্মস্তায়া যা য| বিদ্যাঃ সুগোপিতাঃ | 

স্বয়। নাথেন জীবেশ শ্রতাশ্চাধিগত। ময়।। 
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ইদানীং শ্রোতুসিচ্ছামি কব্চং পূর্বহৃচিতদ্। 
তৈলোক্যব্জিয়ং নাম কবচং কথ্যতাং গ্রভো 

ভৈরৰ উবাচ ।__-শূণু বঙ্ষ্যামি দেবেশি সর্বদেবনমন্কৃতে । 

ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং সর্বমোহনম্। 
সর্ধবিদ্যাময়ং সাক্ষাৎ সুরা হুরজয় প্রদম। 

ধারণাৎ গঠনাদীশ শ্লৈলোক্যবিজয়ী প্রঃ) 

ব্রহ্মা নারায়ণো৷ কদ্রে! ধারণাৎ পঠনাদ যতঃ। 

কর্তা পাতা চ সংহর্ত। ভুবনানাং সুরেশ্বরি। 

ন দেয়ং পরশিষ্োভ্যোহভক্তেত্যে। বিশেষতঃ । 

দেয়ং শিষ্যায় ভক্তায় প্রাণেত্যোহপ্যধিকায় চ। 

দেব্যাশ্চ ছিন্নমস্তায়াঃ কব$দ্য চ ভৈরবঃ। 

খর্বিরাটছন্দশ্চ দেবতাচ্ছিন্নসস্তকা। 
ব্রৈলোক্যবিজয়ে মুক্ত বিনিয্বোগঃ প্রকীর্তিত)। 
হুস্কারো মে শিরঃপাতু ছিরমন্তাবলপ্রদা । 

দ্রীং হ' এ ত্র্ক্ষরী পাতু ভালং রক্ত। দিগম্বরী। 

শ্রী জী হ' এ দুশো পাতু মুণ্কতৃধরাপি মা! । 
সা বিদ্য। গ্রণবাদ্যন্ত। শ্রতিযুগ্মং স্দাবহু। 

বজ্রবৈরোচনীয়ে হ' ফট, স্বাহ! চ ঞ্রবাদিক|। 
ভ্রাণং পাতু ছিননমস্তাস্বযুণকতৃধারিণী। 
শরীমায়াকৃর্চবাগ্বা জৈর্বজ বৈরোচনীয়ে হাঁ । 

হু' ফট স্বাহা মহাবিদ্য| ষোড়শী ব্রহ্গরূপিণী। 
স্বপার্থে বাণ্িকাঞ্চাস্থগ ধারাং পায়য়ত। মুদ|। 

বদনং সর্বতঃ পাতু ছিন্নমন্ত স্বণক্তিক। 

মুণ্কতৃধর! রক্ত সাধকাভীষ্টদায়িনী। 

বর্ণিনী ডাকিনীযুক্তা সাপি মামভিতোইবস্ু। 

রমাদ্য। গাতু জিহ্বাঞ্চ লজ্জাদ্য। পাতু কণ্টক্ম্,। 
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কৃঙ্চ।দা। হদয়ং পাতু বাগাদ্যা গ্ভনধুগ্নকং। 
রমা পুটিতা বিদা। পারো পাতু সুরেশ্বরী 
মায়য়! পুটিতা'পা হু নাভিদেশং দিগম্থরী। 

কৃচ্চেন পুটিতা দেবী পৃঠদেশং সদাইবু। 
ঘখবীজপুটিত| চৈষ! পাতু মধ্যং সক্তিকা। 

ঈবরী কৃষ্চবাখ্বীজে বজ্জবৈরোচনীয়ে সং 

হু ফট স্বাহা মহাবিন। হূর্যযকোটিসমপ্রভ! | 

সদ। ছির়মন্ত! পায়াদুরুণুগ্মং দশক্তিকং। 

হী £' বর্ণিনী জানু শ্রী' হী' হৃ'ই' ডাকিনীপদং। 
সর্ববিদ্য। স্থিত। নিত্যা সর্ধাঙ্গং মে সদাবতু । 

প্রাচ্যাং পায়াদেকলিঙ্গা যোগিনী পাবকে হবছু। 

ডাকিনী দক্ষিণে পাহু শ্রীমহাতৈরবী চ মাধ। 

নৈর্খত্যাৎ সততং পাতু পার্বতী বরুণে রমা। 

ইন্ছ্রাক্ষী-পাতু বায়ব্যে দিদ্ধাঙ্গী পাতু চোত্তরে। 
সংহারিণী সদ! পাতু শিবকোণে সকর্তৃকা। 

ইত্যষ্ট শক্তয়ঃ পাস্ত দিগ.বিদিক্ষু সক্তৃ কাঃ। 

ক্রী' ক্রা' ক্রী' স! পাতু পুর্বে হ' হা মাং পাতু পাবকে। 

হা হী" মাং দক্ষিণে নিত্যৎ দক্ষিণে কালিকেইবনু। 

ক্রী' করা ক্রী' চৈব নৈধ ত্যাং হ' £' মাং পশ্চিমেহবতু। 

হী' পাস মরুৎকোণে স্বাহা পাতু সদোত্বরে। 

মহাকালী খড়গহস্ত। শিবকোণে সদাইবতু। 

তারোমায়। বধুকৃচ্চং ফট, কারোহয়ং মহামন্ুঃ। 

থড়গকত্ৃ ধর! তার! চোর্ধদেশং সদাবতু | 

হী স্ত্রী ছ' ফট পাতালে মাৎ পাতালে চৈকজটা মতী। 

তারাস্ত্রহিতা থেহব্যাৎ মহানশলসরম্বতী। 

ইতি তে কথিতং স্নেহাৎ কবচং মন্্রবিগ্রহং । 
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যদধ বা গঠনাস্তীমঃ ক্রোধাখ্যো ভৈরব; প্রতুঃ। 
সুরান্থরমুনীন্ত্রাণাৎ কর্তা হর্ভা ভবেৎ স্বয়ং 

যস্যান্তয়া মধুমতী যাতি স| সাধকান্তিকং | 

ভূতিন্তাদ্যাশ্চ যোগিন্যো! দক্ষিণাদ্যাশ্চ থেচরাঃ। 

আজ্জাং গৃহুস্তি তাস্তস্য কবচস্য প্রসাদতুঃ | 

এতদেব পরং ব্রঙ্গ কবচং মন্মুখোদিতং 

দেবীমভ্র্চ্য গন্ধা স্ৈমু'লেনৈৰ পঠেৎ সকৃৎ। 

ংবৎসরকৃতায়াস্ত পূজায়াঃ ফলমাপ্র,য়াৎ। 

ভূর্জ্দে বিলিখিতঞ্ৈব গুলিকাং কাঞ্চনস্থিতাং। 

ধারযে দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা যদি বাগষতঃ। 
সর্বোরব্যযুতে। ভূত্বা ত্রৈলোক্যৎ বশমানয়েৎ। 
তস্য গেছে বসেক্লক্মীঃ বাণী চ বদনানুজে। 

ধান্ত্াদীনি শন্ত্াণি ত্গাত্রে যাস্তি লৌগাতাং। 
ইদং কঝচমক্ঞাত্বা যো তজেচ্ছিন্নমপ্তকাং। 
সোহপি শন্ গ্রহারেণ মৃত্থ্যমাঞ্জোতি সত্বরং | 

ইতি ভৈরবীতন্্ চ্ছিননমস্তকাকবচং সমা &ুম্। 

ষোড়শীকবচমূ। 

দেখুবাচ ।--ভগবন্ দেবদেবেশ লোকানুগ্রহকারক। 

ত্বৎগ্রসাদ্ধান্মহাদেৰ শ্রুত মন্তরাস্বনেকধ|। 

সাধনং ৰিবিধং দেব কীলকোদ্ধারণং তথা । 

শাপাদিদূষণোদ্ধারঃ শ্রতস্ততে। ময়! গ্রভে | 
রাজরাজেগবীদেব্যাঃ কবচং হৃচিতং ময়ি। 

প্রোতুমিচ্ছামি স্বত্ব কথয়স্থ ময়ি গ্রতে! | 

যু পৃ তিপুৰা-নাথ কিমথং ন গ্রকাশিত্বং। 

২৩৫ 



২৩৬ কবচরত্মালা | 

রাজরাজেশ্বরীদেব্যান্তিপুরায়া: সুখাবহং। 

কষচং যদি নে প্রীতঃ কথয়স্থ ময়ি গ্রভো। 

ঈশ্বর উবাচ ।-_-লক্ষবারসহম্্রাণি বারিতাসি পুনঃ পুনঃ 
্্রীস্বভাবাৎ পুনর্দেবি পৃচ্ছসি ত্বং ময়ি প্রিয়ে। 

অত্যন্তগহাং কবচং সর্র্বকামফলগ্রদং। 

প্রীতয়ে তব দেবেশি কথয়ামি শৃণুষ তৎ। 

সন্ত রাজরাজেশ্বরীমহাত্রিপুরস্ন্দরী যোড়শীবিষ্ভাকবচসা ছৈর 

খষিঃ গ্রস্তারপংক্কিশ্ছন্দো রাজরাজেশ্বরী মহাত্রিপুরন্থন্নরী দেব: 

পুরুধার্থসাধনে বিনিয়োগঃ। 

পূর্বে মাং ভৈরবী পাড়ু বাল! মাং পাতু দক্ষিণে । 
মালিনী পশ্চিমে পাঠ ত্রাসিনী তৃন্তরে তথা। 

উর্ধং পাতু মহাদেবী মহাত্রিপুরমুন্দরী। 

অধস্তাৎ পাতু দেবেশী পাতালতলবাসিনী | 

আধারে বাগ ভবঃ পাতু কামবীজস্তথ| হৃদি। 

কুমারী পাতু মাং নিত্যং মন্তকে সর্বকামদা। 

্হ্গরন্ধে, সর্ধগাত্রে ছিদ্রস্থানে চ সর্বদা । 

মহাবিষ্ভা ভগবতী পাত মাং পরমেশ্বরী। 

এ হী" ললাটে মাং পায়াৎ স্রী'ু সঃ পাতু নেত্রয়োঃ | 
নাসায়াং কর্ণয়োশ্চৈৰ হৈ হী" ভ্রী চিবুকে তথা। 

সৌ: পাতু চ গলে সহী" হৃদয়ে নাভিদেশকে । 
কলহী' ভ্রী গহদেশে সহী' চ পাতু পাদয়োঃ | 

সক্রী' মাং সর্বাতঃ পাত কলহী' পাতু সন্ধিধু। 

জলে স্থলে তথা কাশে দক্ষ রাজগৃহে তথা । 

ই খে মাং তুতিত। পাতু সহীং সক্রী' মনোভবা। 
ংসঃ পায়ান্মহাদেবী পরনিক্ষলদেবতা। 

বিজয়া মঙ্গলা দুতী কণ্যাণী ভগমালিনী। 



কবচরতমালা । ২৩৭ 

জাল! চ মালিনী নিত্যা সর্বদ| পাহু মাং শিবা । 

ইত্যেবং কবচং দেবি দেঝানামপি দুষ্ল'তং। 
তব প্রীত্যা ময় খ্যাতং গোপনীয়: প্রযত্্ুতঃ 

ইদং রহত্যং পরমং গুহা গুহতরং প্রিয় । 

ধন্যং যশস্যমাযুষ্যৎ ভোগমোক্ষ গ্রদং শিবং | 

বপ্ননাশনং পুংসাং নবঘনারীবশঙ্করং | 

আকর্ষণকরং দেবি স্তস্তোচ্চাটনকং শিবে। 
ইদং কবচমন্জাত্বা রাজরাজেশ্বরীং শিবাং। 

যোহয্চয়েদ্যোগিনীবুন্ৈঃ ম ভক্ষ্ো নাত্র সংশয়ঃ | 

ন তপ্য মন্্সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচিদপি শঙ্করি। 

ইহলোকে চ দারিদ্র্ং রোগছুঃখভয়ানি চ। 
পরত্র নরকং গন্ধ! গণুযোনিমবাপুয়াৎ। 
তল্মাদেতৎ মদাভ্যস্যেদধিকারী ভবে্ডতঃ। 

মদবক্ত নির্গতমিদং কবচং স্ুপুণ্যং 

পুজাবিধো চ পুরতো বিধিন| পঠেদ্যঃ। 
সৌভাগ্যভোগললিতানি শুভানি ভুক্ত 

দেব্যাঃ পদং ভজতি তৎ পুনরস্তকালে। 

ইতি কুলাননাসংহিতায়াং ত্রিপুরকুন্দরী-যোড়ণীকব চং সমাগ্ুম্। 

বগলামুখাকবচম্। 

ও নমঃ পূরমদেবতায়ৈ | 

বগলায়! মহাদেবা যা য| ব্দ্যাঃ গ্রকাশিতাঁঃ | 

শ্রুতাশ্চাধিগতাঃ সর্বাঃ শ্রোইমিচ্ছামি সাম্প্রতং। 

ব্রেলোক্যমারণং নাম কবচং যং পুরোদিতৎ। 

বর উবাচ ।--অথ পার্ধতি বক্ষ্যামি সাবধানাবধারয় | 

ত্রৈলোক্যমারণং নাম কব্চং মন্্বিগ্রহং | 



২৩৮ কবচরড়মালা। 

সিধবিদ্যাময়ং দেবি সরবর্ধর্যপ্রদায়কং | 

পঠনাদ্ধারপান্বর্তাঃ ত্ৈলোক্ে ধনবান্ ভবেৎ। 

ত্রৈলোকামারণন্তাস্যকবচন্ত খধিঃ শিব: । ছন্দোবিরাড জগনধাতী 

দেবতা বগলামুখী। ধর্ধীর্থকাযমোক্ষেযু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ডিতঃ। 

ও হীং বীজং মে শিরঃ পাতু বগল চ ললাটকং। 

দ্রীং পাত বানং নবী এং পাতু রসনাং মম। 

বাকৃপুটাচ ব্রিবর্ণাত্ম! ক্ং পাত পরাস্িক!। 

রী স্বন্ধৌ পাতু নিয়তং দ্রী' ভূজৌ পাতু সর্বদা। 

ক্লী' করে ত্রিপুটেশানী তরিগুটেখর্ধয-দায়িনী। 

জী পাতু হৃদয়ং হনে মধ্যদেশং সদাবতু। 

ক্রৌ" গাতু নাভিদেশং সা! ত্রযক্ষরী তৃবনেশ্বরী। 
সর্বজীবগ্রদা পৃষ্ঠং পাতু সর্বং বশঙ্করী। 

দ্রী' পাতু গুহাদেশং মে স। মে ভগবতী ক্টীং| 

মহেশ্বরী সদ! পাতু সকৃধিনী জানুষুগ্নকং | 

অব্পূর্ণ| মদ! পাতু ম্বাহা! পাতু পদদ্বয়ং। 

সপ্ুদশাঙ্গরী পায়াদন্নপুণাথিলং বপুঃ । 

ইতি তে কথিতং পুণাং ত্রিলোকামারণং পরং। 

কবচং সারতরং দেবি মহামস্ত্রোঘবিগ্রহং। 

অদ্য গ্রপঠনাৎ সদ্য: কুৰেরোহপি ধনেখরঃ। 

ইন্রাদ্যাঃ সকল! দেবাঃ গঠনান্ধারণাদ্যতঃ | 
সংবৎসরকতায়ান্ত পূজায়াঃ ফলমাপ্ন,য়াৎ। 

গ্রীতিমন্যোস্ঠতঃ কৃত্বা কমল! নিশ্চল| গৃহে। 

বাণীচ নিবসেতবক্কে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। 

সর্বৈ্যযধুতে| তৃত্বা প্রিলোক্যবিজয়ী ভবেং। 

ূত্রবান্ ধনবান্ ্রীমানস্তে মোক্ষমবাপুয়াৎ। 
বিশেষেপ কিমুক্েন পঠনাদ্ধারণাজ্বনং। 



কবচরতূমালী। ২৩৪ 
নারয়োহতিভবেমুর্কে' তস্য শত্রযিকৃন্ততি। 

দেবি শ্রীবগলাপাঠাৎ সর্বাঃ সিধ্যন্তি সি্ধয়: | 

ইতি কুওধামলে উমামহেষ্বরসংবাদে শক্রমোচনং নাম বগলামুখীকবচং। 

ধূমাবতীকবচমূ। 
তৈরবুবাচ।--ভগবন্ সারতত্বজ্ঞ সর্বজ্ঞানবিশারদ | 

কেনোপায়েন ভূতেশ শত্রণাং দমনং ভবেং। 

ছটানাং মারণঞ্চেব দেশোচ্চাটনমেহ চ। 

বিছ্বেষণং তথোন্মাদং মহজ্্রিণমেব চ। 

মহোতপাতে তথ৷ শান্তিদাত্মনো গৌপনং তথ। 

কথয়ন্ব জগন্নাথ ময়ি ভে হদামুগ্রীহঃ | 

তৈরয উবাচ।-_শৃথু ভৈরবি চার্ক্গি হর্ন ভং কথয়ামি তে। 

অপ্রকান্তং সদ গুস্বং কঠস্থিতং মম প্রিয়ে। 

যদ্ধত্বা ব্রিপুরো দাহঃ ক্রিয়তে দেবি ভাবিনি। 
রামোহহনদ্রাক্ষপানাং সকূলং পাঠমাত্রতঃ | 

। কংসং জঘান তগবান, কবচপ্য চ ধারণা । 

ধূমায়াঃ কবচং দেবি দুর্ন তঞ্চ কলৌ যুগে । 
কলৌ স্তবত্রয়ং দেঁবি কবচ্বয়মেব চ। 

গাঠমাত্রেণ দেবেশি তৎক্ষণাজ্জায়তে ফলং। 

অতএব মহামায়ে অতি গুহতরং প্রিয়ে। 

যদি স্িযাঃ স্বনতাবান্ধি প্রকাশ; ক্রিয়তে তয়! 

তদা৷ তবেম্মহাদখং বাপবিদ্ধা মুগী বখ|। 

ছুষ্টানাং দমনা্থীয় কথিতং তব সা্দরাৎ। 

এপ্রক্কান্্ং সী কার্ধামন্যথ! পিবহ! ভবেং। 
অন্ত ধূমাবতীকবচম্য মহারুদ্রধাধিস্প্ছন্দঃ ্্ীধ্মাবতী দেবত। 

৯ ১ 

ধুংবীজং হী" শত্রিধং হী' কীলবং শক্রদংঘবিনাশে বিনিয়োগঃ। 



২৪5 কবচরত্রমালা ৷ 

হ্রী ধৃ' মে শির: পাতু ক্রী' হ' ভাগং সদাবহূ। 
হী" হই" ক্রী মে নেত্রযুগ্রং সদ! রক্ষতু কালিকা। 

এ হ্রী' হ্রীং মে শ্রুতিযুগং কী পাতু বদনং সদ|| 

দিহবাং পাড় সদা কালী দত্তান্ রক্ষঢ় মঙ্গল] । 

গণ পাতু সদা তীমা কং পাত কপালিনী। 

গ্রীবাং পাত মহালক্্ীঃ হাং হ' রক্ষহু পৃষ্ঠকং। 
ভূজদয়ং সদা পাতু শক্রমংঘবিধাতিনী । 

ঈং লীং হীং ূ দয়ং পাতু স্তন রক্ষেদ্বরগ্রিয়া। 
ত্রীং এীং হং মে কটীং রক্ষে্লাভিং রক্ষেচ্চ ভৈরবী । 

ক্রীং ক্রীং ক্রীং গাতু মেঢং মে গুহং পাত ধনেস্বরী। 

জজ্বে পাত্ সদা নিত্যা জানু পাতু চ নায়িকা। 

পদদয়ং সদা পাতু বিমল! শুগ্দায়িনী। 

পারো মহাবলা রক্ষেৎ মর্ধাঙং রক্ষ তারিণী। 

শুক্র মাংসং তথ! রক্তং সদ! রক্ষতু শৈলজে । 

উর্ধং রক্ষেন্মহামায়া অধো! মাং রক্ষ তীষণা। 

ও ও শুহাহ হা হভী হী" ফট, স্বাহা মাং রক্ষ রক্ষ সর্বোগ্জ, 

বে্তাঃ সপরিবারকং মম শজন্ ও ও ভ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং ই ফট 
ফট সর্ধবভূ'্তভয়ঙ্করি হন হন পচ পচ দহ দহ প্রস গ্রদ পিব পিব তোটর 

ত্রোটয় ছিন্দি ছিন্দি ভিন্দি ভিনদি বিদ্রাবয় বিদ্রাবর শোঘয় শোষয 

গাতয় পাতয় কিলি কিলি কট কষ্ট নাঁশয় নাশয় ত্রাসয় ভ্রাসয় ভ্াময় 
ভ্রাময় উচ্চাটয় উচ্চাটয় সপরিৰারান্ $ ও ভী হী জুংকুং ফট, স্বাহা। 

ও হীহ্থী ইাহং হৃংক্রীংক্রীং ক্রীং ধূং ধূং ধৃং লাংলীং হ্েং হে স্কে 
ন্দেং মম শত্রণাং অপরিবারাণাং কুধিরমাংসমজ্জাং গ্রস গ্রস পিব পিব 

নাশয় নাশয় স্বাহা। ইত্তি তে কবচং দেবি শুণুঘ বরবর্ণিনি | 

যজ জ্ঞাত! অথিলান্ সর্বান্ মারয়েখ পাঠমাত্রতঃ | 

শনিবারে চতুরদশ্থাং যদি হ্যাৎ সাধকং গঠেৎ। 



কবচরত্মাল। ২৪১ 
ভল্য শক্ষয়ে নিত্যং শিবতুল্যোহপি নান্তথা। 
শত্রচাটে ত্রিরাবৃত্বিং সপ্তাবৃত্িঞ্চ মারণে। 
ছষ্টানাং দমনার্থায় গঞ্চবৃতিমুদীরয়েং। 
একাবৃত্তিং মছোৎপাতে দশাবৃত্তিঞ্ণ শান্তিকে । 
অন্যথা ক্রিয়তে যস্ত আত্মনাশঃ গ্রজায়তে। 

ধুমায়াঃ পূজনং কৃত! শিবলিঙ্গে মহেশ্বরি। 
অন্ধরাত্রে নদায়াতে জগেন্ন্ত্ সহজ্কং। 
হোময়েৎ শতসংখন্ত ধু রকাষ্ঠকৈঃ প্রিয়ে। 
শক্রেনংঘাঃ ক্ষয়ং যাস্তি নান্যথ। বচনং মম। 
বঙ্ধান্ত্রমিব দুরধর্ং কলৌ পাপসমাকুলে। 
অস্য প্রপঠনাৎ সদযঃ ফলং জানীহি নিশ্চিতং | 
বহ্ছিঃ শীতলতাং যাতি পতেততুমৌ যদা রবিঃ 
যদ। শুধ্যতি পাথোধিশ্চন্ত্রমা পততে যদি । 
তদ! মিথ্যা ভবেদ্টেবি প্রয়োগে বন্ধাতলে । 
পঠেদবা পাঠয়েদ্ বাপি শৃণোতি শ্রাবয়েদখ। 

তস্য সিদ্ধির্ভবেন্িত্যং মংশয়ে| নাগ্তি ভাবিনি। 

অতি গুহৃতরং দেবি তব হেতোঃ প্রকাশিতং। 

মাতৃজারং বরং ব্রয়াৎ গৃহচ্ছিত্রং তণৈব চ। 

তন্াদখহতরং তদ্রে গোপর়েৎ সাবধানতঃ। 

বরং সর্বস্বং দাতব্যং প্রীণান্নদ্যাদকামতঃ। 

তথাপি নিদ্ধিকবচং ন দেয়ং বরবর্ণিনি। 

দদ্যা শিষ্যায় শাস্তায় শতমধ্যায় কহিচিৎ | 

অনাথ! বিফলং দেবি শিবহত্যা পদে পদে । 

মন্বাকাং দৃঢ়ং সংভাবা গুরুং নত্বা বিচক্ষণঃ | 

সঞ্চিস্তা হৃদয়ে দেবীং তক্তিং মুক্তিং গঠেৎ প্রিয়ে। 

তদ! পাঠফলং কান্ডে যহ্ক্ং তন্তবেদ গ্রবং |. . 



২৮২ কবচরতুমালা? 

মন্ত্র যদি স্যাদ্ধূসাদ়া পাতে সংধায়য়েররঃ 
বরঙগাস্তরং নিক্ষলং তদ্য অভিচারং বৃথা ভবেং । 

ইতি গুপ্তসারতন্ত্রে পরমরহস্যে তৈরবতৈরবীসংবাদে ধূমায়াঃ কবচং। 

_... নায়িকাকবচমূ। 
উন্মত্তভৈরব উবাচ ।--শুণু কল্যাণি মদ্বাক্যং কবচং দেবদুর্ন ভম্। 

ষঙ্গিণীনাক্রিকানাঞ্চ সংক্ষেপাৎ সিদ্ধিদায়কম্। 

জ্ঞানমাত্রেণ দেবেশি দিদ্ধিমাঞ্ষোতি নিশ্চিতম্ । 

বক্ষিণী স্বয়মাপ্পোতি কবচস্তানমাত্রতঃ 
সর্বত্র দুর্ল ভং দেবি ডামরেযু গ্রকাশিতম্। 

পঠনান্ধারণান্সর্তো ষক্ষিণী বশমানয়েৎ। 

কবচন্ত খাষিগর্গো গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্। দেবতা যক্ষিণী দেবী সর্ব 
সিদ্ধিপ্রদাফ়িনী। সাক্ষাৎ সিদ্ধিসঘৃদ্ধার্থে বিনিয়োগ? প্রকীর্তিতঃ | 

শিরো কে যক্ষিণী পাতু ললাটং ফক্ষকন্ঠক| | 

মুখ' শ্রীধনদা পাতু কপৌঁ মে কুলনায়িকা 1 
চক্ষুষী বরদ। পাতু নায়িকাং ভক্তবৎসলা' । 

কেশাগ্রং পি্গজ। পাতু ধনদা শ্রীমহেশ্বরী ৷ 

্কান্ধী কুলালপা পাতু গলঞ্চ কবলাননা। 

কিরাতিনী সদা পাত ভূজধুগ্যং জটেশ্বরী। 

ৰিকৃতাস্যা সদ পাতু মহাবক্রপ্রিয়৷ মম 

অন্ত্রহস্ত| পাতু নিত্যং পৃষ্ঠমুদরদেশকম্। 

তেরুগডামারকী দেবী হৃদয়ং দেবসন্মত| | 

অলস্কারাম্বিতা পাতু মে নিতম্বস্থলং দয়] । 

ধার্মিক গুহাদেশং মে পাদধুগং স্থুরাঙ্গনা। 

শুন্যাগারে সদ পাতু মন্ত্রমাতবন্বরূপিণী | 

* নিষলঙ্ক! মদা পাতু চান্মুত্য থিলাং তমুম্। 
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প্রান্তরে ধনদ পাতু নিজবীজপ্রকাণিনী। 

লক্মীবীজা তিক! পাতু খড়হত্তা শ্শানকে। 

শৃন্তাগারে নদীতীরে মহাযজ্মেশকন্যক!। 

পাঁঠু মাং বরদাখ্যা মে মর্বাঙ্গং পাতু মোহিনী। 
মহাসঙ্কটমধ্যে তু সংগ্রামে রিপুসঞচয়ে। 

ক্রোধরূপ। সদা পাতু মহাঁদেবনিষেবিকা। 

সর্বত্র সর্বদ! পাঁতু ভবানী কুলদায়িনী। 

ইত্যেতৎ কথিতং দেবি মহা মন্ত্রোঘবিগ্রহম্। 
অদ্যাপি ম্মরণাদেব রাজত্বং লভতেংচিরাং। 

বর্ষপঞ্চসহস্রাণি স্থিরো৷ ভবতি ভূতলে। 

দেবজ্ঞানী সর্ববে ভবত্যেব সনিশ্চিতম্। 

অরণ্যে দিদ্ধিমাপ্লেরতি মহকবচপাঠতঃ। 

যক্ষিণী ঝুলবিদ্যা চ সমায়াতি শ্সিঞ্দি। 

অণিম-লঘিমা প্রাপ্তি; হুখসিদ্ধিফলং লভেৎ। 

গঠিত্ব! ধারয়িত্বা চ নির্জনেহ্রণ্যমস্তকে। 

স্থিত! জপে্ক্ষমন্্রষইসিদ্ধিং লভেন্লিশি 

ভাধ্যা তবতি স! দেবী মহাকব্টপাঠতঃ | 

যেগিনাং হৃল্প তং দেবি কিমন্যৎ সাধনাদিকম্। 

গ্রহণাদেব দিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্ধ্য। বিচারণ]। 

ইতি বৃহদ্ভুতসন্ধানডামরমহাতন্ত্রে ভৈরবীভৈরবমন্বাদে 
যোগিনীষক্ষিণী-নায়িকাকবচং মমাপ্তম্। 

ত্রিপুটাকবচমূ । 

দেবুবাচ।--ভগবন্ সর্ববধশ্শক্ত সর্বশান্ত্রাথপারগ। 

তরিশক্তিরূপলক্ষ্যাশ্চ কবচং যত প্রকাশিতং 1 

সর্বার্থগাধনং নাম কথয়ম্থ ময়ি গ্রভে!। 



২৪৪ কবচরত্বমাল! | 

ঈশ্বর উবাচ।-_শৃণু দেবি গ্রবক্্যামি কচং গরমানভুতং। 
সর্বার্থসাধনং নাম ত্রেলোক্ে চাতি দুররভং। 

সর্বসিদ্ধিময়ং দেবি সর্বৈর্র্য গ্রদায়কং। 

পঠনাদ্ধারণাস্্যক্ট্রেলো কোষ ভাগ্ভবেৎ। 
সর্ধার্থপাধনস্যাস্য কবচস্য খধিঃ শিবঃ। 

ছন্দো বিরাট, ত্রিশক্কিঃ শ্রীজগন্ধাত্রী চ দেবতা | 

ধর্ধার্থকামমোক্ষেযু বিনিয়োগ: প্রকীর্তিতঃ | 

শ্' বীজং মে শিরঃ পাতু লক্ষমীরূপা ললাটকং। 

হী' পাতু দক্ষনেত্রং মে বামনেত্রং হরেশ্বরী। 

কী পাতু দক্ষপার্খং মে বামং কামেশ্বরী তথা । 

লক্্ীর্ঘাণং সদ! পাতু বানং পাতু কেশবঃ। 
গৌরী তু রসনাং পাতু কং পাস মহেশ্বরঃ। 

ন্ধদেশং রতিঃ পাতু ভুদৌ তু মকরংবজঃ| 

শঙ্খনিধিঃ করৌ পাতু বক্ষ; পদ্মনিধিস্তথা। 

্রাঙ্গী কুঙ্গিং সদা পাতু নাভিং পাতু মহেশ্বরী। 

কৌমারী পৃষ্ঠদেশং মে গুহাং রক্ষতু বৈষ্ণবী । 
বারাহী সকৃথিনী পাতৃ-এীন্ত্রী পাঠ পদদ্য়ং। 

ভাধ্যাং রক্ষতু চামুও লক্ষ্মী রক্ষতু পুত্রকান্। 

ইন্রঃ পূর্বে সদা পাতু আগ্নেয্যামগ্লিদবতা! | 

যাঁম্যে যমঃ সদা পাতু নৈর্থতাং নির্খতিস্তথা। 
পশ্চিমে বরুণঃ পাতু বায়ব্যাং বায়ুদেবতা । 

মৌম্যে সোমঃ সদা পাঁছু শশীন্তামীশ্বরোহ্বহু। 
উর্ধং গ্রজাপতিঃ পা হু অধশ্চানস্তদেবতা | 

রাঁজদ্বারে শশানে চ অরণ্যে প্রান্তরে তথা। 

জলে স্থুগে চান্তরীক্ষে শ্রণাং নিচয়ে তথা । 

এতাভি$ সহিত। দেখী তরিবীজ্াত্া মহ্ষ্বরী। 



| ৃ 
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ত্রিশক্তিশ্চ মহালম্ষ্ীঃ সর্বত্র মাং সদাব। 

ইতি তে কথিতং দেবি সারাৎসারতরং গরং ॥ 

সর্বার্থসাধনং নাম কবচং পরমাডুতং। 

অস্যান্চপঠনাৎ সদ্যঃ কুবেরোপি ধনেশ্বরঃ । 

ইন্দাগ্যাঃ সকল! দেবা ধারণাৎ পঠনাদ্যতঃ। 
সর্বসিদ্ধীখরাঃ সস্তি সর্বোশ্রযযমবাপ্র যুঃ। 

পুষ্পীঞ্জল্যকং দদ্যানুলেনৈব পঠেৎ সৎ । 
সম্ঘংসরকৃতায়াস্ত পূজায়াঃ ফরমাপ্ন,য়াৎ। 

প্রীতিমনোন্তঃ কৃত্ব! কমলা নিশ্চলা গৃহে । 
বাণী চ নিবসেছক্কে সত্যং সত্যং ন সংশয়; 1 

যে! ধারয়তি পুণ্যাত্ম! সর্ববাধসাধনাভিধং | 

কবচং পরমং পুণ্যং সোপি পুণ্যবতাং বরঃ। 

সর্বো্র্য্যযুতো ভূত্ব। ত্রেলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ । 

পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ নারী বামতুজে তথ । 
বহুপভ্রবতী তৃত্বা বন্ধ্যাপি লভতে মুৃতং। 

্থান্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি নৈব কৃতস্তি তত্তমুং । 

এতৎ কবচমন্ঞাত্বা যো জপেৎ পরমেশ্বরীং। 

দারিড্রযং পরমং প্রাপ্য সোইচিরান্সত্যুমাগ্ন,য়াৎ। 
ইতি কুদ্রধামলে ত্রিশক্ত্যাঃ সর্বার্থণীধনং নাম কবচৎ সঙ্াগ্ুমূ। 

স্্ীপুরূুকবচমূ । 
ম্দাশিব উবাচ ।--স্ত্রীগুরুকবচস্যাস্য সদাশিব খাষিঃ স্বতঃ। 

তবাখ্যা দেবত। খ্যাতা চতুর্বর্গ ফলপ্রদ]। 

ক্লীং বীজং চক্ষুযোর্ধধ্যে সর্বাঙ্কং মে দদাবতু |. 

প্ং বীজং মে মুখং পাহু হীং জিহ্বাং পরিরক্ষতু। 
শ্রীং বীজং স্বন্ধদেশৎ মে হসখফেং তুজঘ্য়মূ। - 
হকারঃ কণঠদেশং মে সকারঃ যোড়শং দলম্। 



২৪৬ কবচরত্বমালা! | 

কষবর্ণস্তদধঃ পাড় লকারে| হৃদয়ং মম | 

বকার; পৃষ্ঠদেশঞ্চ রকারো! দক্ষপার্খকম্। 

যুঙ্ধারে! বামপান্বঞ্চ সকারে। মেরুমেব চ। 

হকারো মে দক্ষতুজং ক্ষকারো বামহস্তকম্। 

মকারশ্চান্গুলিং গাহু লকায়ে! মে নখং বসু। 

বকারে! মে নিতথঞ্চ রকারে! জঠরং বহু । 

বীষ্কারঃ পাদধুগলং হেসৌঃ সর্বাঙ্গমেবচ। 

হেসৌঃ লিঙ্গঞ্চ লোমানি কেশঞ্চ পরিরক্ষচু। 
এং-বীজং পাতু পুর্বে মে হীং"বীজং দক্ষিণে্বতু। 
শ্রীং-বীজং পশ্চিমে গাতু উত্তরে ভূত-সন্তবম্। 
শ্রীং পাতু অগ্নিকোণে চ বেদাখ্য। নৈরতেত্বসু। 
দেব্ন্থা পাতু বায়ব্যাং শস্তৌ শ্রীপাহ্কা তথ|। 
পুজয়ামি তথা চোদ্ধং নমশ্চাধঃ সদাবতু। 

ইতি তে কথিতং কাস্তে কবচং পরমাভুতম্। 
গুরুমন্ত্ং জপিত্বা তু কবচং প্রপঠেদযদি। 

স সিদ্ধঃ সগণঃ মোহপি শিব এব ন সংশয়ঃ। 

পৃজাকালে গঠেদ্যস্ত্ কবচং মন্তবিগ্রহস্। 
পুজাফলং ভবেতৃসা সত্যং সতাং সুরেশ্বরি। 

ত্রিসন্ধাং যঃ পঠেদ্দেবি ম সিদ্ধো। নাত্র সংশয়ঃ | 

ভূর্জে বিলিখিতঞ্থৈব স্বর্ন্তং ধারয়েদ্যদি। 
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনে। নিশ্রভাং গতাঃ। 

বিবাদে জয়মাপ্পোতি রণে চ নির্খতেঃ সমঃ। 

সভায়াং জয়মাপ্রোতি মম তুলো। ন সংশয়ঃ। 

সহশ্রারে ভাবয়ন্ তাং ব্রিসন্ধাং গ্রপঠেদ্যদি। 
স এব দিদ্ধো! লোকেষু নির্ববাগপররমীয়তে। 
খানা পরশে থর হয আর ও পাতে পশুর সেগা+িািপু । 



কবচরত্বমালা । ২৪৭ 

ঘন্মৈ ক্মৈ ন দাতব্য ন প্রকান্তৎ কদাচন। 
দেয়ং শিষ্যায় শাস্তায় চান্থা পতনং ছবেৎ। 

অতক্তেভাশ্চ দেবেশি পুত্রেত্যোহপি ন দর্শয়েখ। 

ইং কবচমজ্ঞাত্ব। দশবিদ্যাঞ্চ যো জপেৎ। 
সনাপ্পোতি ফলং তস্য চান্তে চ নরকং ব্রজেৎ। 

সমাপ্তং কবচং দেবি কিমন্তৎ শ্রোতুমিস্ছমি। 

তব স্গেহানুবন্ধেন কিং ময়া ন গ্রকাশিতম্। 

ইতি মাতৃকাভেদতস্্েসত্রীগুরুকব5ং সমাপ্তম্। 

শীতলাকবচমূ। 
ও শ্রাং প্রীং শ্রং শ্রৈং শ্রৌং শ্রঃ ৪ খরস্থাং দিগন্থরাং বিকটনয়নাং 

তায়স্থিতীং তজামি স্বাহ!। স্বাস্থাং গ্রচণ্ররূপাং নমাম্যাত্মববিতৃতয়ে। 

ইতি শ্বীতলাকবচং সমাপ্তম্। 

মহাষ্ীকবচমৃ। 
জু জু তু দু দু দু দুর্গে ছর্গে মহাছ্গে ছূর্গৎ নাশয় নাশয় 

হন হন পচ পচ ম্থ মথ বন্ধ বন্ধ ছিংভ্রান্ মহাযন্্রীরপেণ ইমং 

বালকৎ রক্ষ রক্ষ চিরজীবনং কুরু কুরু হীং শ্রী ভু'দু' ফট, শ্বাহা। 

ইতি রবিপত্রে লিখিত্ব। পঞ্চমমাসীয়গর্ভকালে কট্যাং ধারয়েখ। গরং 

প্রহতে বালকে কটাদেশাৎ নিঃসার্ধ্য বালকস্য কণ্ঠে ধারয়েং। মৃত" 

বংসয়৷ অবশ্মেব ধারণীয়মেতং | ইতি মহাষীকবচং সমাপ্তম্। 

কবচশোধন-বিধি | 
নিত্য ক্রিয়া সমাপন করিয়!," 

পক্র্তৃব্েহশ্মিন কবচসংস্কারকর্মণি” এই স্বব্তিবাচন পূর্ব 

সঙ্কল্প করিবে,--. 

অদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্ধী অমুকদেবতা য় অগুককবচধারণীথ 

অমুকদেবতা-কবচসংস্কারমহং করিষ্যে। পরার্থে করিষ্যামীতি বিশেষ; 

গণেশাদি দেবতাকে পুজ। করিয়। গুরুপুজ। করিবে। জং 



২৪৮ কবচরত্মালা । 

স্তর কবচকে জলঘারা ন্লান করাইবে, পরে “হৌং* এই মন্ত্র ১০ 

বার জপ করিয়া, গ্রণব উচ্চারণ পূর্বক পঞ্চগবা দ্বারা কব? 

ধৌত করিয়া, স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপন করিবে। পুনর্কার “হৌং* 
মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পঞ্চামৃত হবার 

কবচকে আনান করাইয়!, মূলমন্ত্রে কাচা দুগ্ধ ও জল দ্বারা গান 

ফর়াইবে। পরে ধৃপ জালিয়। দিয়! মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দি, 

বত, চিনি, দুগ্ধ, জল, চন্দন, কন্ত,রী ও কুদ্ুম এই লকল 
ব্য দ্বারা পৃথক পৃথক শ্নান করাইবে। 

তদনস্তর পঞ্চক্ষায়ধুক্ত জল অই কলসে লইয়| ক্রমশঃ ম্নান করা- 

ইয়া, শেষে কেবল জলঘার! শ্নান করাইবে। পরে কবচ বক্তারা 

মুছিয়া, সবর্ণাদি পাত্রে স্থাপনপূর্র্বক কুশাগ্র দ্বারা উহ্! ম্পর্শ করিবে। 
“ডু কবচরাজায় বিগ্লুহে মহাকবচাঁয় ধীমহি তন্নঃ কবচঃ প্রচোদয়াৎ |” 

এই মন্তর১০৮ বার জপ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে) মন্ত্র যথা,_ 

"অস্য প্রাণপ্রতিষ্টামন্্স্য ব্রঙ্গাবিষমহেশ্বরা খষয়; ধগ-যজুঃ সাম 

তাথর্বাশ্ছন্দাংসি চৈতন্যে-দেবত৷ প্রাণগ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগ: |” 

“ত আংহীং ক্রৌং যং রং লং বং শং যং লং হৌং হংসঃ অমুক- 
দেবতায়া£ গ্রাণা ইহ প্রাণাঃ,* এইরূপে কবচে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ট 

কৃরিয়া, আবাহনপূর্ব্ক যড়ঙ্ন্যান করিয়! যথাশক্ি উপচারে দেবতার 
পৃজা করিবে। পরে গষউহত্র, দর্পণ, চামর ও ঘণ্টা উপচারার্থ দিবে, 

পুজাস্তে মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। সমর্থ হইলে বলিও দিবে। 
অনস্তর ১০৮ সংখ্যক হোম করিয়!, ছুতশেষ কবচের ভপরে 

দিবে, হোম করিতে অশক্ত হইলে দ্বি৭ (২১৬ বার) জগ 
করিবে। পরে দক্ষিণান্ত করিবে। 

কবচরননমালা সম্পূর্ণ। 
এ িতিতভেজের 



প্রণামাদিসহ 

ধ্যানরতৃমালা। 
গণেশের ধ্যান । 

সিপুবাভং তিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপন্নৈরদ্ধানং) 

দস্তং পাশাস্কুশেষ্টানাক্ুকরবিলমদ্বীজপুরাভিরামমূ। 

বালেন্দুদ্যোতমৌলিৎ করিপতিব্ঘনং দানপূরার্্গ ও, 
তোগীন্ত্রাবন্ধত্ষং ভজত গ্রণপতিং রক্তবস্থাঙ্গরাগ্রম্॥ 

মন্ত্র-গং। 

গায়ত্রী-_-তৎপুকুষায় বিদ্ুহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তনো দন্ী 

গ্রচোদয়াং। 

প্রণাম_দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার-মকরন্দকথারুণাঃ | 
বিদ্বং হরন্ত হ্রম্ব-চরণাম্বজরেণবঃ | 

প্রকারান্তর--খর্ধং স্থুলতনুৎ গজেন্দ্রবদনং লঙ্গোদরং নুন্দরং, 
্রন্তন্ন্মদ গন্ধলুক্মধুপব্যালোলগণ্স্থলম্। 

দস্তাঘাতব্দারিতারিরুধিরৈঃ মিন্দুরশোভাকরং, 

বন্দে শৈলম্থতানুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্মনথ ॥ (কামদ্ম্) 

মন্--গং গণেশায় নমঃ। 

প্রণাম--একদস্তং মহাকা'য়ং লন্বোদরগজাননম্। 

বিক্ননাশকরং দ্নেবং হেরম্ং প্রণমাম্যহম্॥ 

মহাগণেশের ধ্যান । 

নবরদ্ধময়ং দীপং ন্রেবিক্ষুরসান্ুধো। 

তীচিধৌতপর্যান্তং মন্দনারুতমেবিতম্ ॥ 
১৬ 
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মন্দারপারিজা তাদিকল্নবৃক্ষলতাকুলস্। 

উদ্ভৃত়্চ্ছায়াভিররুণীকৃত হৃতলম্ ॥ 
উদ্যদ্বিনকরেন্দুভ্যামুস্তািতদিগন্তরম্। 

তশ্ত মধ্যে পারিজাতং নবরতুময়ং ম্মরেৎ। 

খতৃভিঃ সেবিতং ষড় ভিরনিশং গ্রীতিবর্ধনৈ। 

তস্যাধস্তান্মহাপীঠে রচিতে মাতৃকাম্বজে | 

ঘটকোণান্তক্ত্রকোণস্থং মহাগণপতিৎ স্মরেৎ ॥ 

হস্তীন্ত্রাননমিন্্চুড়মরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রং রসা- 

দাট্মি্ট প্রিয়য়া সপদ্মুকরয়। সাস্থ্য! সন্তত্ম্। 

বীজাপুরগদা ধনুস্ত্রিশিখযুক্চক্রাজপাশোৎগলং, 

্রী্গ্রস্ববিযাণরত্রকলসান্ হন্তৈর্বহস্তং তজে | 

গণ্ডপালীগলদ্বানপূরলালসমানসান্। 

দ্বিরেফান্ কর্ণতীলাভ্যাং বারয়ন্তং মুহুমুুঃ | 

করাগ্রহতমাণিক্যকুস্তব্ত.বিনিঃস্তৈঃ। 

রতবর্ষৈ গ্রীণয়ন্তং সাধকান্ মদবিহ্বলম্। 

মাঁণিক্যমুকুটোগেতং রড্রাভরণভূষিতম্ ॥ 

মহ-_ও শ্রী হী ব্লী' গ্নৌ' গধ গণপতয়ে বর বরদ সর্বজনং থে 

বশমানয় স্বাহা। 

গ্রকারাত্তর-_মুক্তাগৌরং মদগজমুখং চন্দচুড়ৎ তরিনেত্রং, 
হস্তৈঃ স্বীতৈদর্ধিতমবিন্বান্ধুশে। রসকুস্তম্। 
অন্বস্থায়াঃ সরসিজর চেক দ্ধরজাণম্বিপাণে- 

দেবা! যোনৌ বিনিহিতকরং রত্বমৌলিং ভজামঃ ॥ 
মন্ত্রী গং ভর মহাগণপতয়ে শ্বাহা। 

.... হেরম্থগণেশের ধ্যান। 
মুক্তাকঞ্ননীবাকুন্দঘুন্থণচ্ছায়ৈস্ত্িনেত্রা বিতৈ- 

াথাস্যৈর্ঠরিঝহনং শশিধরং হেব্বমর্ক গ্ুভম্। 
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দৃপতং দানমভীভিনোদকরদান্ টন্বং শিরোহক্ষায়্িকাং, 

মালাং মুদগরমন্রশং ত্রিশিখরং দোভিরর্ধানং তজে ॥ 

মন্ত্র--ও গং নমঃ | 

হরিদ্রাগণেশের ধ্যান । 

হরিদ্রাভং চতুর্ধাহ্ং হারিদ্রবলনং বিভুম্। 

পাশান্ুশধরং দেবং মোদকং দস্তমেব চ || 

ম্্র-(১)গ্রং। (২) গ্লৌং। 

উচ্ছিষ্টগণেশের ধ্যান।, 
রক্মুদ্তিং গণেশঞ্ সর্ববাভরণভূষিতস্। 

রক্তবস্ং ত্রিনেত্রপ্চ রক্তপদ্মাসনে স্থিতম্॥ 

চতুকু্জং মহাকাযং দবিদস্তং সন্মিতাননমূ। 

ইট দক্ষিণে হস্তে দত্তধ্চ তদধঃকরে || 

পাশান্থুশৌ চ হস্তাত্যাং জটামগুলবেিতম্। 

ললাটচন্ত্ররেখাচ্যং সর্বালঙ্কারহূষিতম্॥। 

মন্থ__গুহৃস্তিপিশাচিনি থে স্বাহা। 

অজপার ধ্যান। 

উদ্স্তানুস্ফুরিততড়িদাকারমন্্ীদ্বিকেশং, 

পাশাভীতিং বরদপরশুং সন্দধানং করাজৈঃ। 

দিব্যাকনৈর্নরমণিম়ৈঃ শোতিতং বিশ্বমুলং, 

সৌম্যাগ্রেয়ং বপুরব হ বচচন্্রচুড়ং ত্রিনেত্রমূ। 

মন্তর_হংসঃ। 

নারায়ণের ধ্যান। 

ধ্যেরঃ সদ! সবিভূম গুলমধ্যবর্থী 

নাবায়ণ; সরদিজীননসন্লিবিঃঃ। 
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কেযুরবান্ কন ককুগুলবান্ কিরীটী, 
হারী হিরণানবপুর্ধ তশজ্বচক্রঃ | 

মগ্ব--ও নমো নারায়ণায়। 

গান্রী_নারায়ণার বিশ্বহে বান্থদেবার় ধীমহি তছো বিষু্ 

গ্রচোদয়াং। 

গ্রণাম--& নমো ব্রক্ষণ্যদেবায় গোব্রাদ্ধণহিতায় চ। 

জগছিতায় কৃষ্ণায় গোৰিন্দায় নমে! নমঃ ॥ 

_ গোবিন্দের ধ্যান। 

ফুল্লেনীবরকাত্ত-মিন্দুব্দনং বর্হাবতংসং প্রিয়ং 

শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্ততধরং পীতাম্বরং সুন্দরং | 

গোগীনাং নয়নোৎপলাচ্চিততন্ং গো-গোপসংঘাবৃতং 

গোবিনাং কলবেণুবাদনপরং দিব্যা্গভুষং তজে || 

মন্-_লীং গোবিন্দায় নমঃ। 

গ্রণীম_-নমে। ব্রহ্গপাদেবায় ইত্যাদি। 

সত্যনারায়ণের ধ্যান । 

ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুপত্রয় সমস্বিতম্। 

লোকনাথ ত্রিলোকেশং পীতাঙ্রধূরং হরিম্.। 

ইন্দীবরদলশ্তামং শঙ্খচক্রগদীধরম্.। 
নারায়ণং চতুর্বাহুং শ্রীবংসপদভূষিতম্' 
গোবিনাং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্|॥ 

গ্রপাম--সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেহহং কামদং শুতম্। 

লীলয়! বিততং বিশ্বং যেন তশ্মৈ নমো! নমঃ ॥ 

প্রাথনা ও অচ্যুতং পুণুরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্য হদনম্। 

হৃধীকেশং জগন্নাথ, বাগীশং বরদায়কম্। . 
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গুণত্রয়ং গুণাতীতং গোবিন্ং গরুড়ধবজমূ। 

জনার্দিনং জনানন্দং জানকীবল্পভং জয়ম্। 

প্রণমামি সদ! সত্যনারায়ণনতঃপরমূ। 

বিবমে দুর্ণমে ঘোরে শক্রতিঃ পরিপীড়িতে। 

বিবিধাপংস্থ দুষ্টেঘু তথান্তেষপি যদ্ভয়ম্। 

নামান্তেতানি সন্কীর্ত্য ঈগ্সিতং ফলমাপুয়াৎ ॥ 
বিঞুর ধ্যান। 

উদ্যত্প্রদ্যোতনশতরুচিং তণ্তহেমাবদাতিং) 

পার্হ্বন্দে জলবিহুতয! বিশ্বধাত্র্যা চ জুঙ্টম্। 
নানারত্বোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্তং, 

বিষুত বন্দে দরকম্লকৌমোদকীচক্রপাণিম্ ॥ 
মন্্রঁ-(১) ও নারার়ণায় নমঃ | (২) ও শ্রীবিষ্ঞবে নমঃ। 

গারভ্রী--ব্রেলোক্যমোহনায় বিল্মহে কামদেবায় ধীমহি তন 

বু; গ্রচোদয়াৎ। 

স্দর্শনরূগী বিষুর ধ্যান। 

যায়ে সুদর্শনং দেবং হৃদিপন্ধেহমলে গুভে। 
শ্চক্রগদাপধরং সৌম্যং কিরীটিনম্॥ 

শ্রীধররূপী বিষ্তুর ধ্যান। 

শুদ্বন্কটিকসক্কীশং হূর্য্যকোটিমম গ্রভম্। 

্রসন্নবদনং সৌম্য স্করন্মকরকুগলম্। 
কিরীটিনমুদারাঙ্গং বনমালামমন্থিতমূ। 

পরং ত্রহ্স্বরূপঞ্চ শ্রীধরং চিন্তয়েৎ হুধীঃ। 

রামচন্দ্রের ধ্যান। 

কোৌন্লাঙ্গং বিশালাক্ষ-মিল্নীলসমপ্রভং। 
মৃঙ্গিণাংশে দশর্থং পুত্রাবে্টন-তৎপরং । 
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পৃষ্ঠতে! লক্ষমণং দেবং সচ্ছত্রং কনক প্রতং | 

পার্খে তরতশক্রত্বৌ। তালবৃন্তকরাবুভৌ | 
অগ্নে ব্যগ্রং হন্মন্তং রামানুগ্রহকাডিক্ষণম্। 

মন্র-_১) রাংরামায় নমঃ। (২)রাম। (৩) ও রাম। (৪) ভ্রীং 

রাম। (৫) শ্রী রাম। (৬) কী রাম। 

গায়ত্রী-দীশরথার বিন্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্ন রামঃ 

গ্রচোদয়াৎ। 

প্রণাম_রামার রামচন্ত্রায় রামভত্রায় বেধসে। 

রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ গভয়ে নমঃ ॥ 

গ্রকারাপ্তর-_-অযোধ্যানগরে রম্যে রহসৌবামিগুপে। 
মন্দারপুট্পরারন্ববিতানে তোরপাদিতে। 

দিংহাসনসমারূটুং পুষ্পকোপরি রাঘবম্। 

রক্ষোভিহ'রিভির্দেবৈর্দিব্যানগতৈঃ শুভৈঃ। 
সংস্তয়মানং মুনিভিঃ সর্বতঃ পরিশোভিতম্। 

সীতালস্কৃতবামাঙ্গং লক্মণেনোপসেবিতম্। 

হ্যামং প্রসন্নবদনং সর্ববাতরণভুধিতম্। 

মন্ত্র-হ' জানকীবললভায় স্বাহ!) 

গ্রকীরান্তর-_অযোধ্যানগরে রম্যে রত্বমগ্ডপমধ্যগম্। 
ধ্যায়েৎ কল্পতরোমু'লে রত্রসিংহামনং শুভম্। 
তন্সধ্যেহ্টদলং পদ্মং নানারত্বগ্রবেষ্টিতম্। 

তত্র শ্রুরামচন্ত্রাথ্যং ধ্যায়েত্বজ্রপরাৎপরম্ । 

প্রকৃত্য] সীতয়া সার্ধং হিত্যুৎপত্িলযোদ্বহ্ম। 

দেবানুরসুনীনোস্ম যোগিবৃনৈশ্ঠ সেবিতম্। 

টত্তুভুজং শঙ্খচক্রগণাপন্কজধারিণম্। 

বিরীটহারকেমুররন্তকুঙলশোভিতম্। 
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রথুনাথের ধ্যান। 

সরযুতীরমন্দারবেদিকাপঞ্কজাসনে | 

্যামং বীরাসনাসীনং জ্ঞানমুদ্রোপশোভিতম্ 

বামোরন্তস্ততদবস্তং সীতালক্মণসংযুতম্। 
আবেঙ্গগাঁণমাস্মানমাত্মুস্টমিততেজসম্। 

ুদ্ধণ্কটিকসঙ্কাশং কেবলং মোক্ষকারডক্ষয়। । 

একারান্তর-ধ্যায়েখ কল্লতরোরুলে সুবর্ণময়মণ্ডপে । 
পুদ্পকাখ্যবিমানান্তঃ সিংহাসনপরিচ্ছদে | 

পন্নে বন্দলে দেবমিন্ত্রনীলমণি প্রভম. | 

বীরাদনসমার্ঢব্যাথ্যামুদ্রোপশোতিতম্। 

বামোরুত্তস্ততদ্বস্তং সীতাপক্মণবেবিতমূ। 

প্রণামস্প্ষাষে কোদগুদণং নিজকরকমলে দক্ষিণে বাগমেকং, 

পশ্চান্ত!গে চ নিত্যং দধতমতিমতং সাসিতৃণীরভারম্। 

বামেহবামে ব্যস্ত্যাং সহ মিলিততন্জং জানকীলক্্মণাভ্যাং, 

শ্তামং রামং নমামি প্রণতজনমনঃখেদবিচ্ছেদক্ষমূ। 

লন্মমণের ধ্যান। 

দ্বিভুজং স্বর্ণর্চিরতন্ুং পন্ননিভেক্ষণম্। 

ধনুর্বাণকরং রামসেবাসংসক্তমানসমূ। 

ধ্যায়েদেবং সদা ভক্ত! লক্ষণং লক্ষণা্িতস্। 

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান। 

স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্ | 

গোবিননং পুওরীকাক্ষং গোপকন্তাঃ সহআশঃ | 

আত্মনো বদনান্তোজে প্রেরিতাক্ষিমধুত্রতাঃ। 

পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমানেযপোতমুকাঃ। : 



৮২০ ধ্যানরত্বমালা |: 

মুক্তাহ।রলনৎপীন তু্গস্তনভরানতাঃ। 

অস্তধন্নিল্লবমন! মদস্থলিতভাষণাঃ | 

দত্তপংক্কি গ্রভোড্াসিম্পন্মমানাধরাঞ্চিতাঃ। 

বিলোতযান্তীবিবিধৈবি দ্রমৈর্ভাবগর্কিতৈঃ | 

মন্ত্র--(১) গোপীজনবল্পভায় স্বাহা। (২) শ্রী হী ক্লী' গোপী- 

জনবল্লভায় স্বাহ'ঁ। (৩) ক্ী' কষ্চায় গোবিন্দায় গোপীজনবন্লুভায় 

গ্বাহ]। 

গ্রকারান্তর--শঙ্খচক্রধনূর্বাণপাশাক্ুশধরোইরু-১। 

বেণুং ধমন্ ধৃতে। দোর্ডযাং ধ্যেয়ঃ কষে দিবাকরে। 

মন্ত্র-ক্র। হী'শ্রী গোপীজনবন্তুভায় স্বাহা। 

প্রকারান্তর--দ্বারবত্যাং সহক্র্ক ভাম্থরৈর্ভবনোত্তমৈহ| 

অননৈঃ কল্পবৃক্ষৈশ্চ পরীতে মণিমণ্ডপে। 

জলদ্রত্ময়ন্ত্দ্ধারতোরণকুডাকে । 

দুল গুননস্গিত্রবিতানালম্বিমৌন্তিকে। 

পদ্মরাগস্থলীরাজদ্রত্বনঘ্ভোশ্চ মধ্যতঃ | 

অনারতগলদ্রনবধারন্ত স্বস্তরোরধঃ | 

রত্বনীপাবলীভিশ্ গ্রদীপিতদিগন্তরে। 

উদ্যাদ।দিত্যসঙ্কাশমণিসিংহাসনাধুজে | 

সমামীনোইচ্যুতে ধ্যেয়ে দ্রুতহাটকসন্নিভঃ। 

সমানোদিতচন্তরার্কতড়িৎকোটিমম্যাতিঃ | 

র্বাঙ্গনুন্দরঃ সৌম্যঃ সর্বাভরণ ভূষিতঃ। 

পীতবাদাশ্চক্রশঙ্ঘগদাপন্নোজ্জলত্ু্ঃ। 

অনারতোচ্ছলদ্রত্ধারৌঘকলসং স্পৃশন্। 
বামপাদান্ুক্জাগ্রেণ কৃষ্ণতাপপ্নবচ্ছবিম্। 

রুক্সিণীসত্যভামে দ্ধ মুর, রড়ৌথধারয়া। 



ধ্যানরত্বমালা । ২৫৭ 

নাগ্রজিতী হৃনন্দা চ দিশন্ত্ো কলসে৷ তয়োঃ। 

তাভ্যাঞ্চ দক্ষবামন্ে মিত্রবিন্দান্লক্ষণে। 

রদ্বনগ্োঃ সমুদ্ধত্য রবপূর্ণে। ঘটো৷ তয়োঃ ৷ 
জান্বতী সুশীল চ দিশস্ত্যো দক্ষবামকে | 

বহিঃ ফোড়শনাহশ্রংখ্যাতাঃ পরিতঃ প্রিয়াঃ। 

ধ্যেয়াঃ কনকরত্রৌঘধারানুকলসোজ্জলাঃ। 

তথ্হিশ্চা্টনিধয়ঃ পুরয়ন্তে। ধনৈর্ধরাম,। 

তদ্বহিবৃষ্চয়ঃ সর্ব পুরোবচ্চ সুরাদয়ঠ। 

মন্্্প্ছী' শ্রী' বী' কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবন্গভায় স্বাহী। 

প্রকারান্তর--বামোর্ধীহস্তে দধতং বিদ্যাসর্বন্বপুস্তকম, ৷ 

অক্ষমালাঞ্চ দক্ষোর্দে ক্কাটিকীং মাতৃকাময়ীম, 

শবত্রন্গময়ং বেণুমর্ধঃপাণিদ্বয়েরিতম, | 

গায়ন্তং পীতবসনং শ্তামলং কোমলচ্ছবিম, | 
বহিবর্থকতোত্তংসং সর্বজ্ঞং সর্ববেদিভিঃ। 

উপাদিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠদ্ধরিং সদ] 

মন্্র_সৌঃ এ রী" কৃষ্ণায় হী' গোবিন্দায় শ্রী গোপীজনব্ধু- 

ভায় স্বাতা। 

গ্রকারাস্তর--ধ্যায়েদবুন্দাবনে রম্যে কাঞ্চনীভূমিমধ্যগে | 

নানাপুষ্পলতাকীর্ণে বৃক্ষষতৈশ্চ মঙ্ডিতে। 

কল্লাটবীতলে সম্যক শ্রীমন্মাধিকামণ্ডপে। 

নারদা্যৈমুনিশ্রেষ্ঠে: স্তৃতিভিঃ পরিবারিতে । 

রত্সিংহাসনে ধ্যায়েদ্বপবিষ্ং কজোপরি। 

সজলজলদশ্তামং রক্তপন্নায়তেক্ষণম্। 

রক্তপদ্নস্কুরংপাদপাণিভ্যাং পরিমণ্ডিতস্। 
নবরত্রসমারবতৃষণৈ; পরিভূষিতম্। 

শরীযুক্তবক্ষদি ভ্রা্ধৎকৌস্তভোত্তাসিতান্বরম্। 



৯৫৮ ধ্যানরত্বমাল| । 

তারহারাবলীরমাং ্ীবসান্কিতবঞ্ষনমূ। 

রোচনাতিলক গ্রান্ত চন্তল গমরায়িতম্। 

কন্দপচাপসদৃশচিল্লিমানবিরাজিত্তম্। 

অনেকররসংবুক্ত ফুরন্মকরকুণ্ুলম্। 

বহিবহ্কৃতো শংসং সর্বজ্ঞং সর্ববেদিভিঃ। 

উপাসিতং মুনিগণৈরূপতিগ্ঠেদ্ধরিং সদা । 

মন্ব_এ' রী হী' শ্রী গোপীজনব্লতায় স্বাহ]। 

প্রকারাস্তর -ভগ্রবিদ্রমসঙ্কাশং সর্বতেজোময়ং বপুঃ। 

কিরীটিনং কু গুলিনং কেযূরবলয়াহবিত্। 
মুক্তা সদরতরসনদ্ধ-তুলাকোটি-সমুজ্জলম্। 

নানালঙ্কারন্থভগং পীতান্থরযুগাবৃতম্। 

গরুড়োপরি সন্ন্ধং রক্কপদ্কজমধ্যগম্। 

উত্তপ্তহেমসঙ্কাশাং লক্ষমীং বামোরুসংস্থিতাম্। 

সর্বালঙ্কারস্থতগাং শু'ক্লবাসোবুগাবৃতাম্। 

সকামাং লীলয়। দেবং মোহযন্তং পুনঃপুনঃ। 

শহ্চক্রগদা পন্মপাশাস্কুণধনুঃশরান্। 

ধারয়ন্তং জগন্নাথং রক্তপদ্মারুণেক্ষণম্। 

মন্্র_রী'। 

প্রকারান্তর _তাপিঞস্ছবিরঙ্গগাং প্রিয়তমাং বর্ণ প্রত মন্ভুজ', 

প্রোগ্বদ্বামভূজাং শ্ববামভুজয়াণিষান্ সচিস্তাম্ময়াম। 

শিষ্যস্তীং স্বয়মন্তাহ গ্তবিলসংসৌবর্ণবেত্রশ্চিরং) 

পায়ারঃ শণহৃনপীতবননে! নানাবি ইষো! হরিঃ | 

মন্ত্-ঙ নমে! ভগবতে রুঝ্মিশীবল্লভা।য় স্বাহ!। 

প্রকারাস্তর--বরদাভয়হস্তাভ্যাং শ্রিষ্য্তং স্বাঙ্গগে প্রিয়ে। 

গল্মোথপলকরে তাভ্যাং গ্লি্টং চক্রগদোজ্জলম্। 



ধ্যানরত্ুমালা । ২৫৯ 

মন্ত্রী ভ্রী' কী' গোপীজনবললভায় শ্বাহা রী" ভর শ্রী'। 
(২)হী শ্রী গোপীজনবন্পভায় সাহা শ্রী হ্ী'। 

গ্রকারান্তর--বর্হাপীড়াভিরামং মুগমদতিলকং কুগলাক্রান্তথ পু, 
কঞ্লাঙ্ষং কনুকণ্ঠং ম্মিতস্থভগমুখং স্বাধরে যস্তবেগুম্। 
শ্তামং শান্তং ত্রিভগ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা, 
বন্দে বৃন্াবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রঙ্গ গোপালবেশম্। 

গ্রকারান্ত্র--বন্দে বৃন্দাবনগুরুং কৃষ্ণং কমললোচনম্। 

পীতান্বরং ঘনশ্রামং বনমালাবিভূধিতম্। 
শ্রীনামদামস্ুবলস্তোককৃষ্ণাজ্জুনাবৃতম্। 

গোপামগুলমধান্থং রাধিকা প্রাণবল্লভম্। 

প্রকারান্তর-_পীতান্বরং ঘনস্তামং দ্বিভূজং বনমালিনম্। 

বহ্থিবর্ঠারুতাপীড়ং শশিকোটিনিভাননম্। 
ূর্ণায়মাননয়নং কর্ণিকারাবতংসিনমূ। 

অভিতশ্তন্মনেনাথ মধ্যে কুস্ধুমবিন্দুনা | 

রচিতং তিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্লাকৃতিম্। 

তরুণাদিত্যসস্ক(শং কুগুলাভ্যাং বিরাঁজিতমূ। 

ঘর্ধান্থুকণিকারীজদ্দর্পণাভ-কপোলকম্। 

প্রিরামুখার্পিতাপাঙ্গলীলয়া চোন্নতক্রবম্। 

অগ্রভাগন্থ গুযুক্তাস্ফুরদুচ্চন্থনাসি কম্। 

দশনজ্যোত্ময়। রাজতপৰবিষ্বফলাধরম্। 

কেয়ুরাগদ সত্ত্ব মুদ্রিকাঁভিল সংকরম্। 

রিভ্রতং মুরলীঃ বামে পাঁণৌ পদ্মং তথোত্বরে। 
কাধীদা মন্বুরন্মধ্যং নৃপুরাভ্যাং লসৎপদম্। 

বতিকেলিরদাবেশচগলং চগবেক্ষণম্। 

হুমস্তং প্রিয়য়। সার্ধং হাময়ন্ত্চ তাং মুহুঃ। 



২৬০ ধ্যানরত্ুমালা | 

ইথং ক্পতরোনু'লে রত্বসিংহাসনোগরি। 

বনদারণ্যে ম্মরেৎ কৃষ্ণং সুষ্থিতং প্রিয়া মহ। 

গায়ত্রী ক্রী কামদেবায় বিম্নহে পুপ্পবাণার ধীমহি তয়োইনঃঃ 

প্রচোদয়াৎ। 

প্রথাম-( ১) হে কৃষণ করুণাদিস্কো দীনবন্ধ! জগৎভে। 

গোগেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোইস্ত তে। 

গরপাম-(২) কষ্জায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাতমনে | 

গ্রথতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। 

বলদেবের ধ্যান। 

বলঞ্চ শুভরবর্াতং শারদেনুকমপ্রভম। 

কৈলামশিখরাকারং ফণাবিকটবিস্তরম। 

নীলাম্বরধরঞ্চোগ্রং বলং বলমদোদ্বতম্। 

কুগলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণম্। 

মহাবলং বলধরং রৌহিণেয়' বলং প্রহুম্। 
প্রণাম-_ প্রসন্ন করুবানিত্কো দীনবন্ধো জগৎপতে। 

চরাচরসমাকীর্ণ| ধুতা যেন বস্ুন্ধর|। 

পরাপরাণাং গরম গরমেশ নযোহস্ত তে। 

প্রকারাস্তর--বলদেবং দ্বিবাহ্ধ শঙ্খ কুন্দেন্ুমন্নিভম্। 

বামে হলাযুধধরং দক্ষিণে মুষলং করে। 

হালালোলং নীগবন্তং হেলাবন্তং ম্মরেৎ পরমূ। 

প্রকারাস্তর--শুদবস্ফটিকসঙ্কাশং মুক্তামুজদলেক্ষণমূ। 
নীলচেলধরং মিবং দির্যগন্ধান্ুলেগনম্। 

কুওলাহিষ্টসপগ গং দিব্যভূষাম্বরঅজমূ। 

মধুগানে সদা সজং মদাঘুর্ণিতলোচনম্। 

দুষলং দক্ষিণে পাণৌ বাকামং সদ শ্মরে। 
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গ্রণাম--নমন্তে তু হলগ্রাম নমস্তে মুষলামুধ। 

নমন্তে রেরতীকান্ত ননস্তে ভক্তবমল। 

নমন্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর | 

প্রলত্বারে নমস্তেহস্ত ত্রাহি মাং কৃষ্পূর্বজ। 

কাঁত্তকেষের ধ্যান। 

কার্তিকেয়ং মহাভাগং মযুরোপরি সংস্থিতম। 

তণ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদ্মম,। 

দ্বুজং শব্রহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম,॥ 

মন্ত্র-ও কাঁত্তিকেয়ায় নমঃ। 

বালগোপালের ধ্যান। 

অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্ব'জরুচিররুপান্তোজ নেত্রোইঘঅস্থো- 

বালে! জজ্ঘাকটারস্থলকলিনরপণৎকিস্কিণীকো। যুকুন্দঃ। 

দোর্ভযাং হৈয়ঙ্গবীনৎ দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দো, 

গোগোপীগোপৰীতো কুরুনথবিলসৎকঠৃষশ্চিরং বঃ। 

ম্র(১) কৃঃ। (২) কৃষণত। (৩) ক্র কৃষক; । (8) কী" 

কষায়। (৫) কৃষ্কায় নমঃ। (৬) কী কৃষ্ণায় নমঃ।(৭)কী 

₹ষায় কী । ((৮) গোপালায় স্বাহা। (৯) রী কৃষণায় স্বাহ। 

(১০) কৃষ্ণায় গোবিন্দায়। (১১) রী কৃষ্ণায় গোবিন্দায়। 

(১২) রী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় কী'। (১৩) দধিভক্ষণায় স্বাহা। 

(১৪) স্বপরমন্না্মনে নমঃ। (১৫) কী শ্রী" শ্তামলাঙ্গার 

মমঃ। (১৬) বালবপুষে কৃষায় স্বাহ!। (১৭) শর হঁকী 

উষ্ণ কী'। (১৮) বালনপুষে কী কগয স্বাহা। 

ায়তী- কৃষচায় বিশ্নহে দামোদরার ধীমহি তন বিষুঃ প্রচোদয়াৎ। 
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জগন্নাথের ধ্যান । 

গীনাঙগং দিতুজং কৃষ্ণং পন্নপত্রায়তেক্ষণম্। 

মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননমূ । 

শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুঃটা্দভূষণম্। 

সর্বলক্ষণসংযুক্তং ব্নমালীবিভূষিতম্ ! 

দেবদানবগন্ধর্র্ক্ষবিষ্ঠাধরোরগৈঃ | 

সেব্যমানং সদ! চারুকোটি দৃর্যষম প্রভম্ । 

ধ্ারেন্ারা়ণং দেবং চতুর্বর্গফলগ্রদমূ। 
গথাম--জয় কঙ্চ জগন্নাথ জয় সর্বাধিনাশক । 

জয়াশেষজগদ্বন্যপাদাগ্ডোজ নমোইস্ত তে। 

লক্ষমীনারাযুণের ধ্যান। 
বিছ্যঙ্চন্ত্রনিভং বপুঃ কমলজাবৈকুঠয়োরেকতাং, 

গ্রাপ্তং স্নেহরসেন বন্ববিলসদ্ হুযাতরালম্কৃতম্। 

বিদ্যা পঙ্থজদ্পথান্ ষণিষয়ং কুস্তং সরোজং গাং 

শঙ্খং চক্রমযুনি বিভ্রদমিতাং দিশ্ঠাচ্ছিয়ং বঃ মদা | 

মন্ত্র--ও হী হী শ্রী শ্র' ঙ্দমীবাস্দেবায় নয় | 

যুগলফিশোরের ধ্যান। 
হেমেন্দীবরবাস্তিষগুঁলতরং শ্রী মজ্জগন্মোহনং 

নিত্যাভির্ললিতাদিভিঃ পরিবৃতং সন্ীলপীতান্বরমূ । 
নানাভূষণডুষগাঙ্গমধুরং কৈশোরকূপং যুগং, 
গান্ধবর্যাজনষব্যয়ং সুললিত্তং নিত্যং শররণ্যং ভজে। 

নৃসিংহের ধ্যান । 
কোগাদালোলক্কিত্বং বিবৃন্তন্জিমুখং সৌমনূর্যযাগিনেত্রং, 

গাছাদানাভিরদ্কগ্রভমুখরি মিতং ভিন্দৈত্যেনুবাত্ম। 
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শঙ্খং চক্রং সপাশাহুশকুলিশগঘাদা রগান্যদহস্তং, 

ভীসং তীক্ষোগ্রদংই্ং মণ্িয়বিবিধাকরমীড়ে নৃলিংহম্। 

মন্ত্র-আং হী' কষে কৌ হ' ফট। 

গ্রণাম--( ১) বাগীশা যস্ত বনে লক্ষ্য চ বঙ্ষসি। 

যস্যান্তে হুদয়ে মংবিৎ তং নৃমিংহমহং ভজে। 

গ্রণাম--( ২) প্রহনদহ্ৃদয়াহলাদং তক্তাবিষ্ভাবিদারণমূ। 

শরদিন্দরুচিং বনে পারীন্দ্রবনং হরিমৃ। 

গ্রকারান্তক্-মাণিক্যাতরিসম প্রতং নিজরুচা সন্বস্থরক্ষোগণং, 

জানুন্যত্তকরানুজং জ্রিনয়নং রঙ্বোল্পসদ্টূষণম্। 

বাহ্ভ্যাং ধৃতশচক্রমনিশং দং্টোগ্রবক্তেল্লস- 

জ্জালাজিহ্বমু্ীরকেশরচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম। 

নত্র--উগ্রং বীরং মহাবিষুং নন্তং সর্বতোমুখম, | 
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্র মৃত্যুমৃত্যুং নমামাহম, | 

গায়নত্রী--বঙ্তনখায় বিদ্বহে তীক্ষদংস্্ীয় ধীমহি ভন নরসিংহঃ 

পরচোদয়াং। | 

নীলকণ শিবের ধ্যান । 

বালার্কা ু ততেক্গদং ধৃতজটাজ টেন্দুখণ্ডোজ্জলং, 

নাগেন্দৈঃ কতশেখরং অপবটাং শৃলং কগালং করৈঃ। 

টঙ্গং দধতং ব্রিনেত্রবিলদৎপঞ্চাননং সুন্দর, 
্যাতবত্বকৃপরিধানমজনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে। 

মন্বর_(১) প্রোং নং ঠ:| (২) ও নমো! নীলকঠায়| 

্র্যন্বক শিবের ধ্যান। 

হস্তাত্যাং কলস্য়ামৃতরসৈরাপ্রীবয়স্তং শিরো, 

্বাভ্যাং তৌ দৃধতং মৃগ্াক্ষব্য়ে দাভ্যাং বহস্তং পরম্। 
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অগ্নস্থস্ত করত্বয়া মৃতঘউং কৈলাসকাস্তং পিবং, 

শ্বস্ছানভ্তোজগতং নবেনুম্থকুটং দেবং ত্রিনেত্র$ ভঙে। 

মন্্-ত্রা্কং যজামহে সুগন্ধিং পুিবর্ধানসূ। 

উর্ধবারুকমিব বন্কনান্মুত্যোমু ্ষীয় দামৃতাৎ। 

মৃত্যুঞ্জয় শিবের ধ্যান । 

চন্্রার্কামিবিলোচনং শ্মিতমুখং পন্বদ্বয়ান্তঃস্থিতং, 

মুদ্রাপাশমৃগাক্ষস্থত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভম্। 

কোটীরেন্দুগলৎসুধাপ্নু ততনুং হারাদিভৃযোজ্ছ লং, 
কান্ত বিশ্ববিমোহনং প শুপতিং মৃত্যুরয়ং ভাবয়েৎ। 

মন্ত্র-ও ভুং সঃ। 

মহামৃত্যুগ্তরয় শিবের ধ্যান। 

শিবং শাস্তুং মহাঁদেক লোকানুগ্রহকারকম্। 

গুদধক্ষটিকসক্কাশং সহত্রাদিত্যাবর্তসম্। 
খড়ীশুলবরাভীতিং পঞ্চবক্ত,ং হুশৌভনম্। 

সর্বরোগবিন।শার্থং ভজেহহং ভুবনেশ্বরম্। 

দক্ষিণামুর্তি' শিবের ধ্যান। 

ক্ষটিকরজতবর্ণং মৌক্তিকীমক্ষমালাম, 

অমৃতকলসবিগ্যাজ্ঞানমুদ্রাঃ করাজৈঃ। 

দধতমুরগকক্ষং চন্্চুড়ং ত্রিলেত্রং, 
বিধৃতবিবিধভৃষং দক্ষিণামুর্তিমীড়ে | 

মন্ত্র-ও নমে। ভগবতে দক্ষিণামূর্তয়ে মহাং মেধাং প্রবচ্ছ স্বাহা। 

গায়ভ্রী - দক্ষিণান্রে বিদ্বহে ধ্যানন্থায় ধীমহি তরোহদীশ। 

চোদয়াৎ। 
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চণ্ডেশ্বর শিবের ধ্যানি | 

ঢাধেখরং রক্ততমুং ত্রিনেত্রং রক্তাংগুকাঢ্যং ছদি ভাবয়ামি। 

টং জিশলং স্কটিকাক্ষমালাং, কমগ্লুং হিত্রভমিূচূড়ম্। । 
মন্ত্র_ উর্ধফট,। 

০ 

বাণেশ্বর শিবের ধ্যান। 

প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাধ্যঞ্চ মহাপ্রভমূ। 

কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমমূ। 

শঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখাং পরমেশ্বরম্। 
মন্ত্র--( ১) নমঃ শিবায়। (২) বাণেশ্বরশিবায় নমঃ। 

(৩). বাণেশ্বরায় নম: | (৪) ৩ বাণেঙ্বরায় নমঃ। (৫) কী 
যাণেশ্বরশিবায় নমঃ 

প্রথাম--ও বাণেশ্বরায় নরকার্ণবৰতারকায়, 

৬ানপ্রদায় করুণাময়সাগরায় | 

কপুরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায়, 

দারিদ্রযহ্ংখদহনায় নমঃ শিবায়। 

বটুকভৈরব শিবের ধ্যান।. 
(সাত্বিক ধ্যান।) 

বঙ্গে বালং প্ৰটিকসদৃশং কুগলোস্তাসিবক্তং, 
দিব্যাকলৈর্নবমণিময়ঃ কিছ্বিণীনূপুরা্ৈঃ। 
দীপ্তাকারং বিশদবসনং সু গরসন্নং ব্রিনেত্রং, 

হভ্াজাত্যাং বটুকমনিশং শূলদ্ডো দধানস্] 
(রাজস ধ্যান। ) 

উ্তাস্করসম্নিভং জিনয়নং রক্তাগরাগমজং, 

্রেয়ান্তং বরদং কপালমভয়ং শুলং দধানং করৈঃ। 



ধ্যানরত্রমালা । 

নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচুড়োজ্বলং, 

বন্ধুকারুণবাসদং ভয়হরং দেবং সদা তাবয়ে। 

( তামস ধ্যান।) 

ধ্যায়েনীলাত্রকান্তিং শশিশকলধরং মুগুমালং মহেশ, 

দিগস্ত্ং পিঙ্গকেশং ডমরুমথ স্ণিং শঙ্খশুলাভয়ানি। 

নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈধিভ্রতং ভীমদংঘ্ং- 

সর্পাকল্পং ব্রিনেত্রং মণিময়বিলসকিস্বিণীনৃপুরাঢাম্। 

মন্ত্রী বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকাযঃহী | 

মহাকালের ধ্যান। 

ধূমবর্ণং মহীকালং জটাভারান্বিতং বজেখ। 

তিনেত্রং শিবরূপঞ্চ শক্তিযুক্তং নিরাময়ম্। 

দিগম্বরং ঘোররূপং নীলাপ্তনচনর গ্রভম্। 

নি ণঞ্ গুণাধারং কালীস্থানং পুনঃপুনঃ। 

আনন্দভৈরবের ধ্যান। 

্যকোটিগ্রতীকাশং চন্তরকোটিস্থুগীতলম্। 
অষ্টাদশতুজং দেবং পঞ্চবক্তুং ভ্রিলোচনমূ । 

অস্ৃতার্ণবমধ্যস্থং বহ্ষপর্ধোপরি স্থিতম্। 

বুষারডঢ়ং নীলকইং সর্বাতরগ ভূষিতস্। 

কপালথটাঙগধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনস্। 

পাশাঙগুশধরং দেবং গদামূষলধারিণম্। 

খড়াথেটকপত্রীশমুদগরং শৃরদওধুক্ 

বিচিত্ত্রং খেউটকং মুখ বরদাতয়পাণিনমূ। 

' লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েখ সাধকোতমঃ। 
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পঞ্চাননের ধ্যান। 

দ্বিভুজং জটিলং শান্ত করুণাসাগরং বিভুম্। 

ব্যাপ্বচম্মপরীধানং যক্তম্থত্রনমন্থিতমূ। 

লোচনত্রয়সংযুক্তং ভক্তাভীষ্টফলগ্রদমূ। 

ব্যাধীনামীশ্বরং দেবং পর্শাননমহং ভজে। 

শিবের ধ্যান । 

ুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবরদৈ্ম,খৈঃ পঞ্চভি- 

্ত্ক্ষৈরঞ্িতমীশমিনুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটি প্রভম্। 

শূলং টঙ্করূপাণব্জদহনান্নাগেন্ঘণ্টাস্ুশান্, 

পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জলাঙ্গং ভজে | 

মন্ত্র_হৌ'। 

গায়ভী--তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন রুদ্রঃ 

গ্রাচোদয়াঞ্চ। 

প্রণাম-_নমন্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। 

নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ। 

নমন্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে। 

ন্মন্ত্রেলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ । 

নমঃ শিবায় শাস্তায় কারণত্রয়হেতবে। 

নিব্দেয়ামি চাস্মানং ত্বং গতি; পরমেশ্বর | 

ধকীরাস্তর-_বন্ধুকাভং ত্রিনেত্রং শশিশকলধরং ম্মেরবন্ত,ং বহত্ত২, 

ইন্তৈঃ শূলং কপালং বরদমভয়দং চারুহারৎ ভজামি। 

বামোরুত্তত্তগায়াঃ করতলবিলসচ্চারুরক্তোৎগলায়»- 

হস্তেনা ্লিইদেহং মণিময়বিলসভভূষণায়াঃ (্রয়ায়াঃ। 

মন্ত্রী ও নমঃ শিবা হা। 



৬৮ ধ্যানরত্বর্ালা ! 

প্রকারাস্তর-বন্দে মিশ্দুরবর্ং মণিমুকুটলসচ্চারচন্ত্াবতংসং 

তালোগ্যনেত্রমীশং ন্মিতসুখকমলং দিব্যতৃষাঙ্গরাগধ্। 

বামোকুত্ত স্ত পাণেররুণকূবলয়ং সংদধত্যাঃ প্রিয়ায়।,- 

বৃত্োত্ত্গ গুনাগ্রে নিহিতকরতলং বেদটক্ব্হস্তম্। 
মন্ত্র--ও হী হৌ' নমঃ শিবায়। 

শ্রকারান্তর__ধ্যায়েম্রিতাং মহেশ রজতগিরিনিভং চারুচন্ত্রাবতংসং 

রঞ্জাকরোজ্জলাঙ্গং পরওমুগবরাভীতিহস্তং গ্রপর্নম, | 

পদ্মাদীনং সমন্তাৎ স্ততমমরগণৈরবযাপ্বকৃততিং বমানং, 

বিশবাদ্- বিশ্ববীজং নিধিলতয়হর' পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্। 

মন্্র--নম$ শিবায়। 

অর্ধনারীশ্বর শিব্র ধ্যান । 
নীলপ্রবালরুচিরং বিলসত্রিনেত্রং, 

পাশারণোৎপলকপালকশুলহস্তমূ।, 

অর্ধীঘিকেশমনিশং গ্রবিভ ্রতৃষংঃ 

বালেন্দুবন্ধমুকুটং প্রণমামি রূপমূ। 

মন্্র--রং ক্ষং মং রং যৎ ওং উং। 

মঞণ্্ুঘোষের ধ্যান। 

শশধরমিব শুভ্র ধড়গসুস্তাস্কপাণিং 

স্থরুচিরমতিশীস্তং পঞ্চচুড়ং কুমারমু। 

পৃথুতরবরমূখ্যং পদ্মপত্রায়তাঙ্ষং, 
কুমতিদহনদক্ষং মঞ্তুঘোষং নমামি। 

হর (১) ক্রোংভীতশ্রী।(২)হী শ্রী রী'।(৩)হী। 

হরিহরের ধ্যান। 
শুলং চক্তং পাঞ্চজন্যমভীতিং দধতং কট; | 

বস্বতৃষা চ্ছলীলার্ধদেহং হরিহরং ভজে | 
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গন্জ--ও হী" হৌ' শঙ্গরনারায়ণায় নমঃ হোঁ হী | 

হধগ্রাবের ধ্যান । 

শরচ্ছশাক্ক গ্রভমস্ববস্ত ংণ্মুক্তীম়ৈরাভরণৈ: প্রদীপ্তমূ। 

রথান্গ শজ্ঘাঞ্চিতবানুমগ্মং, জানু্য়ন্ত স্তকরং তজীমঃ। 

মন্্র--ও উদিগিরতপ্রণবোদগীথ সর্কাবাগীশ্বরেশ্বর | 

সর্ববকেদময়াচিন্ত্য সর্বং বোধয় বৌধয়। 

গায়্রী-_বাগীশ্বরায় বিগ্নুহে হয়গ্রীবায় ধীমহি তন্নো হস? 
গ্রচোর্দয়াং । 

মার্কথেয়ের ধ্যান। 

বিভুজং জটিলং সৌম্যং স্ুবৃদ্ধং চিরজীবিনমূ। 
মার্কত্য়েং নরো ভক্ত পুজয়েত প্রবতস্তথা। 

মন্তর-.ও নমো মার্কত্েয়ায়। 

প্রার্থনাবাক্য-__চিরজীবী যথা ত্বং তে। ভবিষ্যামি তথা মুনে। 

রূপবান্ বিভ্তবাংশ্চৈব শ্রিয়। যুক্তশ্চ সর্বদা । 

গ্রণাম-_মার্কগেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন। 

আয়ু রিষ্টার্থাসন্ধার্থ ম্মীকং বরদে। তব। 

গরুড়ের ধ্যান। 

ব্মান্তর্বহুযুগ্মাক্ষরকমলগতং গঞ্চভৃতাগ্ঘবর্ণং 

কন্প্তাকল্পং ফণীনৈরভয়বরক নং পদ্মনেত্রং স্ৃবন্ত মূ। 

হষ্টাহিস্ছেি তং স্মরদখিলবিষ-প্রাষণং প্রাণভূতত 

প্রাণশ্রেণ্যাং ত্রিবেদী তনুমগৃতময়ং পক্গিরাজং ভজেইহ্ম্। 
মন্ত্র-ক্ষিণ ও স্বাহ!। 

গায়ত্রী--গরুড়ায় বিন্বহে স্তগর্ণায় ধীমহি তন্নো গরুড়ঃ গ্রচো- 
য়াং। 



২৭০ ্যানরতৃমালা। 
বাসদেবের ধ্যান । 

বিঞুং শারদচন্ত্রকোটিসদৃশং শঙং রথাঙ্গং গদা- 
মন্তোজং দধতং সিতাঞ্জনিলয়ং কাস্ত্যা জগন্মোহনম্। 

আবন্ধাঙ্গদহারকৃগুলমহ মৌলিং স্কুরৎকন্কণং, 
প্রবৎসাঙ্কমুদারকৌন্ততধরং বন্দে মুনীন্্ৈ: স্বতমু। 

মধ" নমো ভগবতে বান্থদেবায়। 

হমুমানের ধ্যান । 

মহাশৈলং সদৃৎপাট্য ধাঁবন্তং রাবণং প্রতি । 

তিষঠ তিষ্ঠ রণে দু ঘোররাবং সমুংস্জন্। 

লাক্ষারমারশং রৌদ্রং কালাস্তকযমোপমমূ। 

জদগিলসন্নেতং সুর্ম্যকোটিসম গ্রতিম্। 
অঙদাৈর্সহাবীরৈ্বেষ্টিতৎ রুদ্ররূপিণম্। 

মন্্-+হং হনুমতে রুড্রাত্মকায় হ' ফট। 

ইন্দের ধ্যান। 
পীতবর্ণং সহশ্রাক্ষং ধক্্পদ্মকরং বিভুম্। 

সর্বালঙ্কারসংযুক্তং নৌমীন্ত্রং দিকৃপতীশ্বরম্। 

মনত্র--ইং ইন্ত্রায় নমঃ। 

অগ্নির ধ্যান। 

পি্ত্রশশ্কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোইরুণঃ | 

ছাগস্থঃ সাক্ষশৃত্রোইগরিঃ সাচ্চিঃ শক্তিধারকঃ | 

ব্রহ্মার ধ্যান। 

গর্াসনস্থো জটিলো! ত্রঙ্ধা ধ্োয়শ্চতুভু জঃ। 

অক্ষমালাং ক্রবং বিভ্রৎ পুস্তকঞ্চ কমওসুম্। 

বামঃ কৃষ্ণাজিনং তশ্ত পার্থ হংসস্তথৈব চ। 
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মন্ত্র ব্রহ্ধণে নমঃ | 

গরণাম_-বেদাধারায় বেগ্যায় জ্ঞানগম্যায় স্রয়ে। 

কমগুবক্ষমালাক্রকু অবহস্তায়তে নম£। 

কুবেরের ধ্যান। 

কুবেরং ধমদং খর্ব দবিভূজং পীতবাদদম্। 
প্রসমবদনং দেবং ষক্ষগুহ্কসেবিতমূ। 

মন্ত্র-ও নমঃ কুবেরা়। 

গ্রণাম--ধনদায় নমন্তভ্যং নিধিপদ্থাধিপায় চ। 

ভবন্ত ত্বত্প্রসাদান্মে ধনধান্যাদিমম্পদঃ | 

বাস্তদেবের ধ্যান । 

অরুণিতমণিব্র্ণং বুগুলশ্রেষ্টকর্ণং 

সুদিতন্থভগণৌ্যং দগুপাণিং স্বেশম্। 

নিথিলজননিবাপং বিগৃবীজন্বনপং, 

নতজনভয়নীশং বাস্তদেবং ভজামি। 

বরাহাঁবতারের ধ্যান । 

আপাদং জানুদেশীদবরকনকনিতং নাতিদেশাদধস্ত। 

নুক্তাভং কণ্ঠদেশাভরুণরবিনিতং মস্তকারীলভামম,। 

ঈড়ে হস্তৈররধানং রথচরণবৌ থ্জাখেটো গদাখ্যং, 

শক্তিং দানাভয়ে চ ক্িতিধরণলদন্দং্রমাদ্যং বরাহম্। 

ম্ত্র_৩ নমে। ভগবতে বরাহরূপায় ভূতুঝস্বঃগতয়ে ভূপতিত্বং 

ঘে দেহি দায় স্বাহ!। 

বুদ্ধের ধ্যান। 

শাস্তং দা গ্রানিবধাতিভীতং, বৃহজ্জট্াজুটধরোত্তমাঙ্গদ্। 

ডনুস্গংগৈরিকগৌরবতং, যোগী বুদধমহূং ভঙেয়ম্। 
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ক্ধির ধ্যান । 
মজলজলদদেহো৷ বাতবেগৈকদেহঃ, 

করধৃতকরবালঃ সর্বলোটিৈকপালঃ | 
কলিকুলবলহস্ত। সত্য বন্ধ গ্রণেতা, 

কলয়তু কুশলং বঃ কছ্িরূপঃ স ভূপঃ। 

মতস্তাবতারের ধ্যান। 

নাত্যধো রোহিতনম অ'কণ্ঠশ্চ নরারুতিঃ। 

ঘনশ্ামশ্চতর্বাহঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ | 

শৃঙ্গী মতসানিভো  মুদ্ধা লক্ষমীবক্ষোবিরাজিতঃ । 

পদ্মচিত্রিতসর্বাঙ্গঃ সুন্দরশ্ঠাকুলোচনঃ। 

বামনাবতারের ধ্যান। 

শ্রীবৎসকৌস্ভোরস্কং পর্ণেনুসদৃশছ্যুতিম্। 
সুন্দরং পৃওরীকাক্ষমতিখব্বতরং হরিম্। 

বটুবেশধরং দেঁবং সর্ববেদান্তগোচরম,। 

মেখলাজিনদগ্ডাদিচিহ্রেনাঙ্কিতমীশ্বরমূ। 

নবগ্রহের ধ্যান। 

র্বি। 

ক্ত্রিং কাশ্যপং রক্কং কালিঙ্গং দ্বাদশাগুলম্। 

পদ্াহস্তদয়ং পূর্ববাননং সপ্তাশ্ববাহনম্। 

শিবাধিদৈবতং নূর্ধ্যং বহিগ্রত্যধিদেবতমূ ॥ 

গ্রণামস্-জবাকুম্থমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাছ্যুতিম্। 

ধ্বাস্তারিং সর্বপাপদ্বং গ্রণতোহশ্মি দিবাকরম্॥ 

মোম। 

মামুদ্্ং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতান্বরম্। 

শ্বেতৎ দ্বিবাুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্ |. 
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দশাশ্বং খেতপন্স্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্। 

জলপ্রতাধিদৈবঞণ হুর্ধযাদ্যমাহবয়েত্তথা ॥ 

প্রণাম দিব্যশঙ্থ হুষারাতং ক্ষীরোদার্বসস্তবম্। 

নমামি শশিনং ভক্ত শস্তো মুকুট ইষণম্। 

মন্ল। 

আঁবস্তাং ক্ষতিযং রক্তং মেবস্থং চহুরসূলম্। 

আরক্রমাস্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর জম্॥ 

দক্ষিণোস্ধএমাচক্কিবরাভয়গদীকরম্। 

আধিত্যাভিমুখং বেবং তথ্ধদেৰ মমাহ্বয়েং | 

্বনদাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্ | 
প্রণাম__ধরণীগর্তদসূতং বিছবাৎপুঞ্জমমপ্রভমূ। 

কুমারং শক্তিহ্স্তধ্ লোহিতার্ঈৎ নমাম্যহ্য ॥ 

বুধ। 

মাগধং দ্বাসুলারেয়ং বৈগৃং পীতং চতুহূজম্ | 
রামোর্ধিক্রমতম্চর্মরগদাবরদখঞ্িনম্ ॥ 

ূরধ্যাস্যং নিংহ্গং সৌমাং পীতবন্তরং তথাহবয়েং। 

নারায়ণাধিদৈবচ বি প্রত্যধিদৈবতম্॥ 
গ্রণাম--প্রিয়সুকলিকাশ্যামং রূপেণা গ্রতিমং বুধম। 

সৌম্যং সর্ব গুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম ॥ 

বুহম্পতি। 

ঘিজমাগিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ যড়সুলম, | 

ধ্যায়েৎ পীতান্বরং জীবং মরোজস্থং চ তুতু জম ॥ 
২৪ 
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দক্ষোর্ধাদক্ষবরদকরকাদতীমাহ্বয়েং। 

রহ্বাধিদৈবং সৃরধ্যাসামিক্প্রতযধিদৈবতম 

প্রণাম__দেবতানামৃধীণাঞ্চ গুরুং কনকম়িতম, | 

বনদযভূতং ব্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম, ॥ 

শুক্রু। 

শুক্র ভোজকটং বিগ্রৎ ভাগ নবানুলম,। 

পদস্থমাহবয়েৎ হৃর্যমুখং শ্বেতং চতুভু জম, ॥ 
সদাক্ষবরকরকাদওহস্তং দিততান্বরম, | 

শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েচ্ছচীপ্রত্যধিদৈবতম, | 

প্রণাম হিমকুনদমুালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্। 

সর্বশান্্রবন্তারং ভার্গবং গ্রণমা ম্যহ্ম্। 

খনি। 

সৌরাষং কাশ্যপং শৃদ্রং হুরয্যান্তং চতুরসুলমূ 

কষ কৃষণান্বরং গৃ্গতং শৌরিং চতুহুজম্। 
তগ্বদ্ধাণবরং শৃলং ধনুহস্তং সমাহবয়েৎ। 

যমাধিদৈবতং গ্রজাপতিগ্রত্যধিদৈবতম্। 

গ্রণাম-__নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিশুম্ুং মহাগ্রহম্। 

ছায়ায়া গর্ভসন্ৃতং বন্দে ভক্ত্য। শনৈশ্ঠরম্। 

রাহু। 

রাহুং মলয়জং শুর পৈঠীনং দ্বাদশা্ুলম্। 
কষ্ণং কৃষ্ণান্বরং সিংহাদনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েখ। 

চতুর্বান্থং খড়াবরশূলচর্মকরন্তথা । 

কালাধিদৈবং সৃষ্যাস্তং সপ প্রত্যধিদৈবত্ম্! 



ধ্যান্রত্বমাল! । ২৭৫ 

গ্রণাম--অর্ধকায়ং মহাঘোরং চক্জাদিত্যবিমর্দিকমূ। 

সিংহিকায়াঃ হুতং রৌদ্রং তং রাহুং গ্রণমাম্যহম্। 

কেডু। 

কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়গুলম্। 

ধূমং গৃধগতং শৃদ্রমাহ্বয়েৎ বিকৃতাননম্। 
ুর্যান্তং ধুঅবসনং বরদং গদিনং তথ] । 

চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ বঙ্গপ্রত্যধিদৈবতম্। 
গ্রণাম__পলালধূমসন্কাশং তারাগ্রহবিমর্দকম্। 

বৌদ্রং কুদ্রাত্বকং ক্রুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম। 

চন্দ্রশেখরশিবের ধ্যান । 

দ্বীপিচন্পয়ীধানং ভন্মরেধুবিহূষিতম্। 
শুলডমরুহস্তঞ্চ কমগুলুধরং বিভূম্। 

জটাধরং চোগ্রতেজং বালার্কমিববচ্চস | 

নিরীক্ষেদব্যয়ং দেবং নিরাকারং নিরঞ্জনম্। 
বিশ্বরূপং শ্বব্বপঞ্চ শব্দরূপং মহেশ্বরম্। 

শূন্য শুন্যতরং দেবং লয়ালয়তরং বিভুম্। 

এবমেব নরে! ধ্যায়েৎ তং দেবং পরমেশ্বরম্। 

মন্ত্র--ঙুনমঃ শিবায়। 

হরগৌরীশিবের ধ্যান । 

 চন্দ্রকোটিগ্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্্র হষণম্। 

আদিলিদং জটাজ্টরত্বমৌলিবিরাজিতম্। 
নীলশ্রীবান্বরাবামং নাগহারাভিশোভিতম্। 

বরদাতয়হস্তঞ্চ হরিণঞ্চ পরস্পরম্। 
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দধানং নাগবলয়ং কেয়ুরাগদমুদ্রিকাম্। 

ব্যাগ্রচ'রপরীধানং রত্বসিংহাসনস্থিতস্। 

কালরুদ্রের ধ্যান । 

কৈলাসাচলমহ্নিতং ব্রিনয়নং পঞ্চান্তঃস্বাযুতং, 

নীলগ্রীবমহীশভূষণধরং ব্যাগ্রত্বচ গ্রাবৃতম্। 

অক্ষশ্রগবরকণডকাভয়ধরং চান্দ্রীং কলাং বিশ্রত, 

গঙ্গান্তোবিলসজ্জটং দশতুজং বন্দে মহেশং পরম্। 
মন্্র--ঙ নমে। ভগবতে রুদ্রায় কালরুদ্রায় শিবায় নমঃ।, 

কামেশখ্বরের ধ্যান ॥ 

দেবং কামেশ্বরং ভত্র গঞ্চবন্তং চতুভূর্জম্। 
ভন্মক্রতং মধ্যহৃদি রক্তারক্প্চ বুহ্থুমৈঃ | 

ত্রিশূলঞ্চ পিনাকঞ্চ বামহগুদয়ে ধতম্। 

উৎপলং বীজপুরঞ দক্ষিণদ্বিতয়ে তথা । 

শ্বেতপন্মোপরিস্থঞ্চ ধ্যাত্ব! মধ্যে গ্রপুজয়েৎ। 

মন্ত্র--ও কাং কামেশ্বরায় শিবায় নম2। 

গুরুদেবের ধ্যান । 

সিরসি সহঅদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং 

শ্বেতমীল্যান্নলেপনং স্বগ্রকাশবূপং ম্ববামন্থিতহুরক্তশক্তযা ব্বগ্রফাশ- 

স্বরূগয়৷ সহিতং গুরুমূ। 

প্রকারাস্তর- যায়ে শিরসি শুক্লা দ্বিনত্রং দ্বিভুজং গুরং। 
শ্বেতাম্বর-পরীধানৎ শ্বেতমাল্যান্থলেপনং | 

বরাভয়করং শাস্তং করুণীময়বি গহং ৷ 

বামেনোৎপলধারিণ্য। শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহং | 

স্রেরাননং স্ুপ্রসন্নং সাধকাতীষটবায়কং ॥ ৩২ ॥ 
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পুজা মন্ত্র শ্রীগ্তরবে নমঃ 
গ্রকারাস্তর-_প্রাতঃ শিরসি শুররেহজে ছিনেত্রং দ্বিতুজং গুরুম্। 

প্রসন্নবদনং শাস্তৎ ম্মরেন্তন্নামপুর্বকম্। 

প্রণাম--( ১) অথওমওলাকারং ব্যাপ্তং ষেন চরাচর্ম্। 

তৎপদং দর্শিতৎ যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। 

প্রণাম--( ২) অজ্ঞানতিমিরান্স্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়। । 

চ্ষুরুন্মীলিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। 

প্রকারাস্তর--শিরঃপদ্মে সহআারে চন্ত্রমণ্ুলমধ্যগে। 

অকথাদিত্রিরেখীয়ে হৎসমন্তরদূপীঠকে ॥ 

ধ্যায়ে্লিজগুরুং বীরে| রজতাচলসন্নিভম্। 

পদ্মামীনং শ্মিতমুখং বরাভয়করানুজমূ ॥ 

গুরুমাল্যান্বরধরং শুরুগন্ধান্নুলেপনমূ। 

বামোুস্থিতয়া রক্তশক্ত্যালিঙ্গি তবিগ্রহম্ ॥ 

তয় শ্বদক্ষহন্তেন ধৃতচারুকলেবরম্ 

বামেনোৎপলধারিণ্য! স্থরক্তবসনভ্রজা ॥ 

সিতরক্কগ্রতাং বিভ্রৎ শিবছুর্াস্বরূপিণম্। 

গরানন্নরসাপূর্ণৎ শ্মরেৎ তম্নামপূর্বকম্ ॥ 

প্রকা রাস্তর--শুদ্ন্বর্থরুচিং শুদ্ধভাবভূষাকলেবরম্ । 

সচ্চিদীনন্দসান্্রাঙ্গং করুণামৃতবর্ষিণম্ ॥ 
শশাঙ্কাযুততসষ্কাশং বরাভয়লমৎকরম্। 

গুরাম্বরধরং দেবং শুক্লমাল্যান্ুলেপনম্ ॥ 

শিষ্যানুগ্রহসন্ধান ম্মিতনিত্যযুতাননম্। 

শ্ীকষ্ণ'প্রেমসেবাদিদাতাঁরং দীনপালকম্॥ 

সমস্তমঙ্গলাধারং সর্বানন্দময়ং বিভুম্। 

ধ্যায়ন্ শ্রীগুরুদেবং তং পরমাননমন্্রতে 
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প্রকারান্তর _বঙ্গরন্ধস্থিতে পল্মে সহঅদলশোভিতে | 

শ্রীগুরুং পরমাত্বানং ব্যাধ্যামুদ্রালসংকরম্। 

দিনেত্রং দ্বিুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদমূ ॥ 

গকা রাস্তর--কপামরন্দান্িতপাদপন্থজং, শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং 

সনাতনম! 

শুদ্ধং স্ুমাল্যাভরণং গুণালয়ং, ম্মরামি সন্ুক্তিময়ং গুরুং হরিম্ ॥ 

শ্রীরন্নাবনসখীরূপা গুরুর ধ্যান। 

কপামরনসম্পূর্ণাং শ্ুদধন্র্ণলসদ্রচিম্। 
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্বোণীং ক ন্ত,রীতিলকাদ্দিতাম্ ॥ 

তুগস্তনীং বিধুমুখীং রত্বাভরণভূষিতাম্। 

শোণান্তরীয়চিত্রেন্োর্জ্যাত্শান্বরবিধারিণীম. | 

হরিন্মগিচিত্রস্ব্ণূড়িকাং মধুরম্মিতাম, | 

সীমান্তোপরিসদরত্বামলকালিলসন্মূখীম, ॥ 
কিশোরীং গোপিকাং রম্যাং রাধিকাগ্রীতিভূষণাম.। 
্ন্দরীং সৃকুমারাঙ্গীং গুরুং ধ্যায়েও গ্রযত্ততঃ॥ 

ংসধ্যান | 

আরাধয়ামি মণিসন্নিত গাত্মুলিঙ্গং) 

মায়াপুরী ৃ দয়পঙ্কজসন্িবিষ্টম.। 

শরদ্ধানদীবিমলচিত্তজলাবগাহং, 

নিত্যং সমাধিকুন্্মৈরপুনর্ভবায় ॥ 

ব্রন্মের ধ্যান। 

হ্ৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেবং নিরীহং, 

হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভিধ্যানগম্যম. | 
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জননমরণভীতি ্ংসি সচ্চিংস্বরূগং, 

সকলডুবনবীজং বরহ্চৈতন্যসীড়ে | 

গায়ভী--পরমেশ্বরার বিন্ুহে পরতৰায় ধীমভি তয়ো তরঙ্গ 

প্রচোদয়াৎ। 

ূর্য্ের ধ্যান। 

রক্তাজধুগ্মাভয়দ নহস্তৎ। কেদুরহারা্গদকুগুল[)ম, | 

মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে, বন্ধ-ককান্তিং বিলগত্রিনেত্রম,॥ 
ও ঘৃণি হূর্ণ্য আদিত্য । ' 

গায়ত্রী-_-আদিত্যায় বিদ্মহে মার্তপ্ীয় ধীমহি তন্ন; হ্যাং 

গ্রচৌদয়াৎ। ॥ 

ুপ্াঞ্জলিমনতর--$ নমো! বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাম্বতে বিঞ্ুতেজনে। 

জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্দারিনে | 

ইদমর্থ।ং ও নমঃ শ্রীসর্যযায় নমঃ। 

গ্রণাম__৩ জবাকুন্ুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাছ্যতিস্। 

ধবান্তারিং সর্বগাপদ্ৎ প্রণতোহম্মি দিবাকরম,| 

ধকীরাস্তর-_রক্তানুজীসনমশেষগুণৈক সিন্ুং, 

তানুং সমন্তজগতীমধিগং ভজামি। 

পন্ুদয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈ, 

পলানিক্যমৌলিমরুণীক্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥ 

মন্ব-হাং হীং সঃ 

্রফারাস্তর-_-হেমাস্তোজ প্রবাল গ্রতিমনিজরুচিং চারুথট্যঙ্রচাপৌ, 

চক্রং শক্তিং সপাশং স্থণিমতিরুচিরামক্ষমালাং কপালম্। 

হস্তাস্তোজৈররধানং ব্রিনয়নবিলমঘ্েদবক্তাভিরাম, 

মার্তগুং বন্পভার্ঘং মণিময়মুকুটং হারদীপ্তং ভজাম/) 

মন্্রবঠি' হৌ উঠি । 
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বিশ্বকন্মার ধ্যান। 

দংশপাল মহাবীর স্ুচিন্রক্্বকারক | 

বশ্বধৃক তৃঞ্চ দেবেশ বাসনামানদণ্ডধুক | 

মন্ত্র-_ও বিশ্বকর্মণে নমঃ। 

প্রণাম--দেবশিক্লিন মহাতাগ দেবানাং কার্ধ্যদাধক। 

বিশ্বকর্মনমন্ত্রভ্যং সর্বাতীষ্টফলগ্রদ ॥ 

ভ্বরের ধ্যান। 

জরস্্রপাদন্ত্রশিরাঃ ষড় ভুজো নবলোচনঃ। 

তন্মগ্রহরণে! রৌদ্র; কালান্তকষমৌপমঃ॥ 

মন্ত। ও' জরায়নমঃ। 

প্রীগৌরাঙ্গমহা প্রভুর ধ্যান । 

দ্বিতুজং তুন্দরং সুস্থং বরাভয়করং ৰিভূম.। 

সুহাস্যৎ পুগরীকাক্গং দধানৎ পীতবাসদম ॥ 

ক্ণ কৃষেতি ভাষস্তং স্ুখদং স্থমনোহরম,। 

যতিবেশধরং মৌম্যং বনমালাবিভুষিতম, ॥ 
তারয়স্তং জনান্ সর্ঝান্ ভবান্তোধে্দ়ানিধিম.। 

ইতি ধ্যাত্ব। যথাশক্তি পুজয়েদ্গৌরন্ন্দরম.॥ 
গ্রকারাস্তর-_শ্রীমন্মোক্তিকদামবন্ধচিকুরং স্ুশ্মেরচন্দ্রাননং, 

শ্রী গুরুচারুচিত্রবসনং অ্রগদিব্যতৃযাঞ্চিতম,। 

নৃত্য'বেশরসান্থমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জনং। 

চৈতন্যং কনকছ্যাতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভে | 

গ্রকারত্তর__-জীগৌরাঙ্গমহং বন্দে বাধারৃফন্বরূপকম.। 
অন্তঃকৃষ্ণ, বহির্গে রং দিতুঞ্জং করুণাময়ম,। 

তণ্তকাঞ্চনগুঞ্জাতং রক্তবন্ত্রং সুনাসিকৃম,॥ 
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শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রতুর প্রণাম । 
নট” 

আনদ্দলীলাময়বিগ্রহায়, হেমাভদিব্/চ্ছবিস্বননরায়। 

তশ্্মৈ মনথাপ্রেগরসগ্রদায়, চৈতন্যচন্জ্রীয় নমে| নমস্তে ॥ 

যাসোব পাদাম্ুজভক্তিলভাঃ, প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ। 

তন্মৈ জগন্মগলমঙ্গলায়, চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ 

্ীগদাধরপণ্ডিতের ধ্যান। 

কারুণ্যৈকমরন্দপদ্মচরণং চৈতন্যচনতুহাতিং, 

তা্লার্পণভঙ্গিদক্িণকরং শ্বেতান্বরং স্বরমূ। 

প্রেমানন্দতনুং ন্ুধান্মিতমুখং প্রীগৌরচন্্েক্ষণং, 

যায়ে ্রলগদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য ইযোজ্জনম্ ॥ 

শ্ীঅদৈতপ্রভূর ধ্যান। 

্ররামি শ্রীমদদ্বৈতং শুদ্বন্র্ণরচিং প্রভুম্। 
শুক্ান্বরধরং গৌরভক্কিলম্পটমানসম্ 1 

প্রকারাস্তর-_সত্তক্তালিনিষেবিতাজ্বি কমলং কুনেন্দুপুরা্ব্র*ঃ 

শুদ্বন্বর্ণরুচিং নুবাহুযুগলং স্মেরাননং হুন্দরমূ। 

শ্ীচৈতন্যদৃশং বরাভয়করং গ্রেমান্গ ভূষাঞ্চিত*, 
অদ্বৈতৎ ম্ততং ম্মরামি পরমাননৈককন্দং গ্রভুমূ ॥ 

শ্রীনিত্যানন্দগ্রভূর ধ্যান। 

বিছ্যু্দামম্াতিমর্ননরূচিং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলং, 

প্রেমোদ্ঘুর্ণিতলোচনাধলণমৎম্মেরাভিরম্যাননম্। 

নানাভূষণভূষিতঃ সুমধুধৎ বিএদবনাভাম্বরং, 

সর্বানন্দকরং পরং গ্রবরণিত্যাননচন্্রং তে ॥ 
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 শ্তীন্্রীবাসপণ্ডিতের ধ্যান। 

আশ্রয়ামি শ্রীন্রীবাসং তমাদ্যং পণ্ডিতাুতম্। 
গুররাগ্বরধরং গৌরং গৌরতক্তিপ্রদায়ক্ম্॥ 

বেদব্যাসের ধ্যান। 

উং বেদশান্্রপরিনি ঠিতশুদ্ববুদধিং 
চন্মান্থরং স্ুুরমুনীন্দ্রন্নতং কবীনম্। 

কষ্ণত্বিষং কনকপিগজটাকলাপং, 

ব্যামং নমামি শিরমা তিলকং মুনীনাম্ ॥ 

শ্রীনবদ্ধীপের ধ্যান । 

বধুন্যান্চারুতীরে স্কুরিতমতিবৃহংকৃর্মপৃষ্ঠাতগোত্রং, 

রম্যারামাবৃতং সম্মণিকনকমহামনসংঘৈ পরীতম্। 

নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ প্রণয়ভরলসংকৃষ্খসন্থীর্ভনাঢ্যং 

শ্ীবৃদ্দাটব্যভিরং ব্রিজগদনুপমং শ্রননবন্ধীপমীড়ে । 

শ্রীবৃন্নাবনের ধ্যান । 

ভতে| বৃন্দাবনং ধ্যায়ে পরমানন্দবর্ধনমূ। 

সর্বর্ত কুস্থমোপেতং পতজিগণনাদিতমু॥ 

ভ্রমদ্এমরবন্কা রমুখরা কুতদিজুথমূ। 

কাণিন্দীজলকব্লোলসাথদারতযোবতম্॥ 

নানাপুষ্পলতাবদবক্ষষতৈ্চ ম্ডিতম্। 
কমলোৎপলকহলারধূলিধূমরিতাস্তরম্ ॥ 

তন্মধ্যে রত্বূমিগ্চ হুরধ্যাযুতসমপ্রভামৃ। 

তত্র কল্পতরু ধ্যায়েমিয়তং প্রেমবধিণম, | 



্যানরতুমালা। ২৮৩ 
মাণিক্যশিখরালম্থি তন্মধ্যে মণিমণ্পম্ | 

নানারত্রগণৈশ্চিতরং সর্বর্ত,হৃবিরাজিতম্ 

নানারত্ুলসচ্ছিত্রবিতানৈরপশোভিতম্। 

রত্বতোরণগোপুরমাণিক্যাচ্ছাদনান্বিতম.|| . 

দিবাস্বণমুক্তাভারমুক্তাহারবিরাজিতম.। 

কোটিহ্র্যাসমাভাং রিমুক্তং ষট তরঙ্গকৈ। 

তন্মধো রত্বরচিতং ন্বর্ণ সংহাসনং মহৎ ॥ 

বাঁরাণসীর ধ্যান। 

ষ্ঠামাং যোড়খবাধিকীং সকরুণাং মূর্তিং দধানাং বরং, 

হস্তাভ্যামভয়ঞ্চ বিশ্বজননী বিদ্যেতি যা গীয়তে। 

য় দৃষ্া ম্মরণং গতাপি সততৎ য। কীর্তিতা সংস্ততা, 

ষা স্পষ্ট গ্রণত! রত! গ্রকুরুতে নৃণাং পরং মঙ্গলম, ॥ 

ভূমিষঠাপি ন যাত্র তৃত্্রিদিবতোহপুচ্ষ্রধঃস্থাপি যা, 

যা বন্ধ! ভূবি মুক্তি! স্থারমৃতং যস্যাং মৃতা জন্ত বঃ। 

যা নিত্যং ত্রিজগংপবিত্রতটিনীতীরে স্থরৈঃ সেব্যতে, 

ম। কাশী ত্রিপুরারিরাজনগরী পায়াদপার়াজ্বগৎ ॥ 

ররর 



১৮৪ 

কালী। 

দক্ষিণকালীরধ্যান । 

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুভূজাম্। 

কালিকাৎ দক্ষিণাং দিব্যাং মুওমালাবিউূষিতাম্। 

সন্যশ্ছিন্শশিরঃখডীবামাধোর্ধীকরানুজাম, | 

অভয়ৎ বরদকৈব দক্ষিণাধোদ্বীপাণিকাম্। 

মহামেঘগ্রভাং শ্যামাং তথ। চৈব দিগন্থীম্। 

কুঠাবসক্তমুগ্ডালীগলদ্রধিরচ্চিতামূ। 

কর্ণীবতংসতানীত-শবধুগ্মভয়ানকাম,। 

ঘোরদংস্রাং করালাদ্যাং পীনোননতপয়োধরাম, | 

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকার্ধীং হমশ্ুখীম,। 

সরুদ্ধয়গলজ্রক্তধারাবিস্কুরিতাননাম্। 

ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্রণানালয়বাগিনীম্। 

বালার্কমগ্ুলাকারলোচনাত্রতয়াদ্বিতাম্। 

দত্তরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালঘিকচোচ্চয়াম্। 

শবরূপমহাদেব-হ্ৃদয়োপরি সর্ধস্থতাম্। 

শিবাতিরধঘধোররাবাভি*চতু্দিক্ষু সমন্থিতাম্। 

মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্। 

লুখগ্রসন্নব্দনাং স্মেরননসরোরুহাম, | 

এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামমমৃদ্ধিদীম, | 

মন্ত্রী তরী তরী হ' হ' হী হী দক্ষিণে কালিকে ক্রী' ক্রী 

কী হ' হী হী স্বাহা। 

গায়ত্রা-_কাদিকায়ৈ বিশ্ুহে শ্বশীন্বাধিন্তৈ ধীরহ তন্ন 

ঘোরে গ্রচোদয়াৎ। 



ধ্যানরত্ুম।। | ২৮৫ 

প্রণাম--ও সর্বমন্গলষঙ্গল্যে পিবে সর্কার্থদাধিকে। 

শরণ্যে ত্রান্বকে গৌরি মাহেশ্বরি নষোহস্ত তে ॥ 

ধফারাস্তর- _অগ্রনাদ্রিনিভাং দেবীং করালবদনাং শিবাম্ 

যুওমালাবলীকীর্ণাং মুক্তবেশীং শ্মিতাননাম্। 

অহাকালহ্বদন্তোজস্থিতাৎ পীনপয়োধ্রাম্। 

বিপরীতরতাসক্কাং ঘোরদংস্রাং শিবৈঃ দহ । 

নাগ্রযজ্ঞোপবীতাচ্যাং চ্্রার্দক্লতশেখাম্ 1 

পর্ধালঙ্কারসংযুক্তাং মুণ্মালাবিকৃষিতাম্। 

মৃতহস্তসহতৈস্ত বন্ধকাঞ্ধীং দিগংশুকামৃ। 

শিবাকোটিসহ্অৈস্ত যোগিন্দীতিবিবাজিভামু। 

রক্তপূর্ণমুখান্তোজাং মগ্ঘপান প্রম্তিকাঁম্ । 

বহ্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিস্কুরিতাননাম্। 

বিগতান্ুকিশৌরাভ্যাং কৃতকর্থাবতংদিনীম্। 

কণঠাবমস্তমুালীগলক্রধিরচ্ছিতামূ। 

শশীনবহ্রিমধ্যস্থাং ব্রহ্মকেশববন্দিতান্। 

মগ্যঃকৃত্তশিরঃখডাবরাভীতিকরাঘুজাম্ ॥ 

প্রকারাস্তর-_শবারূট।ং মহাভীমাং ঘোরদংস্্াং বরপ্রন'ম.। 

হান্তযুন্তাৎ ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম,। 

মুক্তকেশীং ললজ্িহ্বাং পিবস্তীং রুধিরং মুহূঃ। 

চতুর্বাহুযুতাৎ দেবীং বরাভয়করাং ক্মরেৎ | 

-(১)ভী'। (২)-হী। 

পকারাত্তর-_খড়েগাডিমনেনুখওতবদমূতরসাপ্লীবিভাঙ্গী ত্রিনেত্রা, 

সব্যে পাণৌ কপালাদগলদস্থজমথে। মু্ডকেশী পিবস্ী। 

দিগন্ত বন্ধকাঁঞ্ধী মণিময়মুক$টা্ৈযু তি। দীপুজিহ্বা। 

পায়ারীলোৎপলাভ। রবিশশিবিলনংকুও্পা'লীচুপাদা! ॥ 
৫. 



২৮৬ ধ্যানরত্বমাল! । 

মন্্--(১) ও ভী" হী'হ' ই ত্রী'ভী' কী দক্ষিণে কালিকে জী" 
ক্র জী হাহ ভী'ভী'। | 

(২) ক্রী' ভী' ক্রী'ম্বাহা। (৩) ক্রী' তরী তরী ফট 

গাহা। (৪)্রী'ক্রী' তরী হ' হী তরী ত্রীতী হা হী 
স্বাহা। (৫) ্ নমঃ ত্রী' ত্র নমঃ .ক্রী' কালিকায়ৈ স্বাহা। 

(৬)ক্রী ক্রী হী হী' দক্ষিণকালিকে স্বাহা। 

গুহ্যকালীর ধ্যান। 

মহামেঘপ্রভাং দেবীং কৃষ্ণবন্্পিধায়িনীম, | 

ললজ্জিহ্বাং ঘোরদংষ্টাং কে|টরাক্ষীং হদনুখীম.। 

নাঁগহারলতোপেতাং চন্দরার্দকৃতাশেরাম,। 

চ্াং লিখস্তীং জটামেকাং লেলিহানা্বং স্বয়ম. | 

নাগযজ্জোপবীতার্গীং নাগশধ্যানিষেহুষীম | 

গঞ্চাশন্ম, গুসংযুক্ত-বনমালাং মহোদরীম,। 

সহম্রফণসংযুক্তমনত্তং শিরসোপার। 

চতুর্দিক্ষু নাগফণাবেষ্টিতাৎ গুহৃকালিকাম,। 

তক্ষকসর্গ রাজেন বামকম্কণভূষিতাম,। 

অনস্তনাগরাজেন কৃতদক্ষিণকঙ্কণাম | 

নাগেন রসনাহারকল্পিতাং রত্ননূপুরাম, | 

বামে শিবন্বরূপন্তৎ কল্পিতং বংদবূপকম,। 

দ্বিভূজাং চিন্তয়েদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম | 

নরদেহমমাবদ্ধকুওলশ্রুতিম্ডিতাম। 

গ্রন্নবদনাং সৌম্যাং নবরত্রবিভূষিতীম, | 
নারদাস্ঠৈঘুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবমোহিনীম, | 

টহাদাং মহাভামাং সাধকাভীষটদায়িনীম ॥ 



ধ্যানরত্বমাল৷ ২৮৭ 

ম্ত্র-ত্রী ত্রীত্রীহ হ হী হী' গুহৃকালিকে তরী ক্রী 

ক্রীহ হী স্বাহা। 

গায়ত্রী-_গুহ্কালিকাঁফৈ বিদ্বহে শ্রশানবাঁসিন্তৈ ধীমহি তরে 
ঘোরে প্রচোদয়াৎ। 

প্রকারান্তর_কৃঞ্চতোয়ৈশ্চ সংপূর্ণে কষ্ণকুম্তেংথ কালিকাম,। 

পঞ্চবন্তু1ং মহারৌদ্রীং প্রতিবন্ত,ত্রিলোচনাম, | 

শক্তিশূলধনুব্ববাগ-খড়গখেটবরাভয়ান্। 

দক্ষাং দক্ষভুজৈর্দেবীং বিদ্রাণাং তৃরি ভুষণাম। 
ধ্যাত্বৈবং সাধকঃ সাধ্যং সাংয়েন্মনসি স্থিতম, ॥ 

 মন্ত্র--ও ক্রেংফ্রেং কোং ক্রোং পশূন্ গৃহাণ হু ফট স্বাহা। 

ভদ্রেকালীর ধ্যান। 

ষুৎক্সামা৷ কোটরাক্ষী মাসমলিনমুগী মুক্তকেশী রুদস্তী, 

মাহং তৃপ্ত! পিবন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি। 

হস্তাভ্যাৎ ধারয়ন্তী জলদণলশিখাসন্নিতৎ পাশযুগ্নং, 

দন্তৈর্ুফলাতৈ; পরিহর তু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী ॥ 

মন্ত্রী কী ত্রা হু হ' হীঁহা ভদ্রকালো ক্রী'ক্রী'ক্রী 

ইহ্হীাহী স্বাহা। 

গায়ত্রী__তদ্রকাল্যে বিন্নুহে শ্ুশানবাঁসিন্তৈ ধীর্মহ তম। ঘোরে 

প্রচোদয়াৎ। 

শাশানকালীর ধ্যান। 

অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্বশানালয়বাঁদিনীম,। 

রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতিভৈরবাম। 

পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মগ্ঘপূর্ণং মমাংমকম,। 

সম্ভঃকৃত্তশিরো দক্ষহপ্েন দধতীং শিবাম। 



২৮৮ ধ্যানরজ্রমালা'। 

ম্মিতবস্ত্াং সদ চাষমাংসচর্বণতৎপরাম, 1 

নানালক্কারভষাঙ্গীং নগ্রাং মন্তাং সদাসবৈ:॥ 

মন্র-এ হী'শ্রীীকালিকে রী শ্রীহীী। 
গারজী- শ্বশানকালো বিন্ুহে শ্শানবাদিন্তৈ ধীমহি তন্ন 

ভীমায়ৈ গ্রচোদয়াৎ। 

মহাকালীর ধ্যান । 

দুশবক্ত। দশতূজা. দশপাদাপ্তনগ্রভা ।। 

বিশালয়া রাজমান! তরিংশললোচনমালয়া ॥ 

শ্ররদ্দশনদংস্টাতা, ভীমরূপ। ভয়ঙ্করী। 

থড়ীশুলগদাবাপতোমরঞ্চ ভূষর্ডিভূৎ | 

পরিঘং কার্মুকং শীর্ষং নিশ্চোতক্রধিরং দধৌ । 

মধুকৈটভয়োধু'দ্ধে ধ্যেয়া সা তামসী, শিব! | 

মন্ত্র--(১) হৌ' কালি মহাকালি কিলি কিলি ফট স্বাহা। 

(২)ক্রী' ভ্রী'ক্রী' হ' হী ভী' মহাকালি ক্রী' ত্রী' হ 

হী হী স্বাহা। 

গায়জী-মহাকাল্মৈ বিল্লহে শ্বশানবাসিন্যৈ ধীমহি হযে 
দেবী গ্রচোদয়াৎ । 

রক্ষাকাঁলীর ধ্যান। 

চতুভূ জী! কৃষ্ণবর্ণ। মুওমালাবিভূষিতা| ) 

খড়াধ দক্ষিণে পাণো বিভ্রতীল্কীবরদয়ম। 
শ্রী খর্পরঞেব ক্রমাদ্বামেন বিত্ত ।' 

গ্যাং লিখস্তীং জটামেকাং বিভ্রতীং শিরসাধয়ীম,। 

- মুগ্মালাধর| শীর্ষে গ্রীবায়ামথ চাপরাম, ॥ 

বঙ্ষম! নাগহারঞণ বিত্রতী রক্তলোচন/॥ 
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কষ্ণবন্ত্ধরা কট্যাং ব্যাপ্রাজিনসমন্িত। 
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম.। 

বিলাপ্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বয়ম.। 

সারহাস। মহাঘোররাবযুক্ত। সুভীষণা | 

ক্রী' হী" হ্থী'। 

তারার ধ্যান। ২ 

প্রত্যালী়পদাঁং ধোরাং মুণ্মালাবিভূষিতীম.। 

ধর্ববাং লন্বোদরীং ভীমাং ব্যান্রন্মাবৃতাং কটৌ। 

নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবি ইষিতাম্। 

চতুভূর্জাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্। 
খড়াকতঁদমাধুক্ত-নব্যেতরভুজদ্বয়াম্। 

কগপালোৎপলসংবুক্ত-সব্যপাণিধুগান্বিতাম্। 

পিঙ্গো গ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্টৌলাবক্ষো ত্যভূষিতীমূ। 

বালার্কমণ্লকার-লোচনত্রয়তুষিতাম্। 

জলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংস্টাৎ করালিনীম্। 

স্বাবেশম্মেরবদনাং স্তযলঙ্কারবি চুষিতাম্। 

(বশ্বব্যাপকতোমাস্ত:-শ্বেতপন্মোপরি স্থিতাম্। 

মন্ত্রী স্ত্রী হ' ফটু। 

্রায়ত্রী--তারায়ৈ বিদ্বহে মহোগ্রায়ে ধীমহি তন! দেবী 

প্রচোদয়াৎ। 

প্রকারান্তর--প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাজ্ঘি শবহৃদ্ঘে রাট্রহানা পর 

খড়োন্দীবরবর্তৃরপরভূজ। হ্ষ্কারবীজোন্তবা । 

খর্ব নীনবিশানপিঙ্গলজটাজংটে কনাগৈরয'তা, 

জাড্যং স্থাপ্য কপালকে ত্রিজগতাং হস্ত্যগ্রতার। শ্বয়ম্। 

মন্রব_প্রী' হীসত্রী হই ফটু। 



২৯ ধ্যানরতুমাল!। 

প্রকারান্তর- শ্টামবর্ণাং ত্রিনয়নাৎ থিহুজাং বরপন্কজে 
দধানাং বহুবণীতির্নথরূপাঁভিরাবৃতাম্ ॥ 

শক্তিভি; ম্মেরবদনাঃ ম্মেরমৌক্তিকতুষপীম্। 
রত্বপাছুকয়ৌন্য ্তপাদাদুজযুগরং ম্মকে। 

মন্তর-ও তরে তারে তত্তারে স্বাহা 

উগ্রতারার ধ্যান । 
কষা! লগ্োদরী দীর্ঘ! বিরলা রক্জুদস্তিকা । 

চতুভুজা কৃশাঙগী, তু দক্ষে কর্তৃকথর্পরৌ ॥- 

' খড়াং চেন্দীবরং বামে শীর্ষে ত্বেকজটাং পৃনঃ | 

বামপাদং শবস্যোর্বোনিধায়োখাপ্য দক্ষিগম্। 

শবদ্য হদয়ে তস্য সাউহাসং প্রুর্বতী। 

নাগহারশিরোমালাভূষিতা কাম্দ। পর] । 

প্রকারাস্তর--চতৃতু জা রুষ্বর্ণ। মুও্মালাবিভৃঘিত] ৷ 

খড়গং দক্ষিণপাণিভ্যাং বিত্রতীন্দীবরং ত্বধঃ | 

কত্রী্ খর্ণরঞৈর ক্রযাদ্বামেন বিশ্রী । 
খং লিখস্তীং জটামেকাং বিভ্রুতী শিরস! স্বয়ম, | 

মুও্মালাধর! শীর্ষে গ্রীবায়ামপি সর্বাদা। 

বক্ষণ। নাগহারস্ত বিভ্রুতী রক্তলোচন! ॥ 

কুষ্ণবন্ত্রধর' কট্যাং ব্যাপ্বাজিনসমন্থিত। | 

বামপাদৎ শব্হদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম, | 

বিশ্যদ্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বয়ম, | 

সারহাসমহাধোরা। রা বযুক্কাতিভীষণ1। 

চিন্ত্যোগ্রতার! সততং তক্তিম্তিঃ সুথেক্দ,ভিঃ | 

ষৌড়শীর ধ্যান। ও 
ততঃ পদ্মনিভাৎ দেবীং বালার্ককিরণোজ্জলাম্। 

জবাকুন্থমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুন্ুমোপমাম, | 
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পননরাগপ্রভীকাশাং কুস্ুমারণসদ্লিভাম্। 
শ্ুরমুকুটমানিক্যকি্কিণীজালমঞ্ডিতাম । 

কালালিকৃলসঙ্কাশকুটিলালকপল্লবাম,। 
গ্রতযগ্রারুণসঙ্কাশবদন[ক্তোজমণ্ডলাম,। 

কিঞিদর্দেন্দকুটিলললাটমৃ্পট্টিকাম,॥ 
পিনাকিধনুরাকারভ্রালতাং গরমেশ্বরীম, 

আনন্দদুদিতোল্লাসলীলান্দোলিতলোচনাম,। 

ুরন্মমুখসক্কাশবিলসন্ধেমকুণ্লাম,। 

সুগণ্মণগ্ুলাভোগজিতেন্দমৃতমণ্ডলীম,। 

বিশ্বকণ্ধবিনিম্দ্াণহূত্রনুম্পই্নাসিকাম, 

তাত্রবিদ্রমবিষীভরক্তোঠীমমূৃতোপমাম,। 
শ্মিতমাধূর্যযবিজিতমাধূরধ্যরসদাগরাম, | 

অনৌপম্য গুণোপেত চিবুকোদ্দেশশোভিভাম। 

কমুগ্রীবাং মহাদেবীং মৃণালললিতৈর্ভজৈঠ। 

রক্তোংপলদলাকারম্কুমা রকরামুজাম, | 

রক্তানুজনথজ্যোতিবিতানিতনতভ্তলাম, 

মুক্তাহারলতোপেতসমুন্রতপয়োধরীম, | 

জিবলীবলয়াধুক্তমধ্যদেশহুশোভিতাম, | 

লাবণ্যসরিদাবর্ভীকারনাভিবিভূষিতাম, | 

অনর্থরত্রঘটিতকান্ধীযুতনিতধিনীম, ) 

নিতথবিশ্বদ্ধিরদরোমরাজিবরাক্কুশাম,। 

কদলীললিতস্তসতম্কুমারোরুদীশ্বরীম 1 

লাবপ্যকুমুমাকা রজান্ুমগলবন্ধুরাম, । 

নাবণ্যকদলীতুল্যজঙ্ঘাযুগলমণ্ডিতাম | 

গুঢ়গুল্ফপদদন্দপ্রণদার্জিতকচ্ছপাম,। 

তররদীর্ঘাঙ্গিশ্বচ্ছনবাপিবিরা দিতাম, 
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্বিষুশিরো রুনি ঘটচরণাুজাম, 

শীতাংশুশতসঙ্কাণকান্তিসস্তানহাধিনীম, | 

লৌহিত্যজিতদিন্দুরজবাদাড়িমরূপিণীম, 
রক্তবন্তপরীধানাং পাশান্ুশকরোগ্যতাম,। 

রক্তপ্ননিবিষ্টান্ত রক্তাভরণভূষিতাম.। 

চতুরূ্জাং ত্রিনেত্রান্ত পঞ্চবাণধনূর্ধরাম, | 

কপুরিশকলোনিশ্রতান্ুলপৃ'রতাননাম্ । 

মহামুগমদোদ্দাম কুম্ুমারুণবিগ্রহাম্ 1 

সর্ধশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্বাতরপভূষিতাম্। 

জগদ[হলাদজননীং জগদ্রপ্জনকারিণীম্। 

জগদ।কর্ষণকরীং জগংকারপরূপিণীম্। 
র্ববমন্ত্ম়ীং দেবী সর্বসৌভাগ্যনুন্দরীম্। 

সর্বলক্ষ্ীময়ীং নিত্যাং সর্বশক্তিময়ীং শিবাম,। 

ভূবনেশ্বরীর ধ্যান। ৪ 

উদ্যন্দিনকরদ্যতিমি্দুকি রীটাং তুঙ্গ কুচাৎ নয়নত্রয়সংযুক্তাম,। 

ন্মেরমুখীং বরাঙ্কুশপাশাভীতিকর।ং গ্রভজেদ্ভুবনেশীম,। 

মন্ত্র_হী'। 

গারভ্রী-নারায়টণ্য বিশ্লহে ভুবনেরধযে ধীসহি তক্গো দেবী 

গ্রচোদয়াৎ। 

প্রকারান্তর--গ্ঠামান্গীং শশিশেখরাং নিজকরৈর্দানঞ্চ রক্তোৎপলং, 

রত্বাট্যং চষকং পরং ভয়হরং সংকিভ্রতীং শাশ্বতীম.। 

মুক্তাহারলসংপয়োধরনতাং নেতত্রয়োন্নাসিনীং, 

বনেহহং মুরপুঞ্িতাং হরবধূং রক্তারবিন্দস্থিতাম,। 
মর এ হী ঞী & 
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গ্রকারাস্তর--সিন্দুরারুণবিগ্রহাৎ ব্রিনগ্ননাং মাণিক্যযৌলিং শ্কুর- 
” ত্ারানায়কশেখরাং ন্িতমুখীমাপীনবক্ষোরুহীম, | 

পাণিভ্যাং মণিপূর্ণরত্রচঘকং রক্তোৎপলং বিভ্রতীং, 

সৌমযাং রত্বঘটস্থসব্যচরণাং ধ্যায়েৎ পরামত্থিকাম, | 

মন হী শ্রু। 

প্রকারান্তব | 

বরাস্থুশৌ পাশমভীতিমুদ্রাং করৈর্হন্তীং কমলাসনস্থাম, | 
বালার্ককোটি প্রতিমাং ত্রিনেত্রাং, তজেহহ্মাগ্তাং ভূবনেশ্বরীং তাম, | 

মন্ত্--আং ভ্রী' ক্রৌ"। 

ভৈরবীর ধ্যান। ৫ 

উদ্যপ্তান্ুসহতকাস্তিমরুণক্ষোমাং পিরোমালিকাং 
যক্কালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিষ্ভামভীতিং বরম.। 

হস্তাজৈদদর্ধতীং ত্রিনেত্রবিলসত্রক্তারবিন্দপরিয়ং, 
দেবীং বন্ধহিমাংগুরত্মুকুটাং বন্দে সমনাক্মিতাম, | 

মন্ত্র_হনরৈং হমকলরীং হসরৌ'ঃ। 
গায়ভ্রী-ত্রিপুরায়ৈ বিন্নহে ভৈরবো ধীমহি তয়ো দেবী 

প্রচোদয়াৎ। | 

ত্রিপুরভৈরবীর ধ্যান। 

চতুভু'জাং রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাম। 
দক্ষিণোর্ঠে অজঞ্চাধো বিন্রতীং পুস্তকোত্মম.॥ 

অভয়ং বামহস্তাভ্যাং বরঞ্চ দধতীং তথা। 

সহতন্যযসঙ্কাশাং ত্রিনেত্রাং গজগামিনীম,। 

পীনোতজত্তনযুগাং সিতগ্রেতানস্থিতাষ,। 
শ্মিতগ্রভিশ্নবদনাং সর্বালঙ্কারসংযুতাম.। 



২৯৪ ধ্যানরতুমালা | 

তিক্তিম্মুুমালাভিঃ শিরোবক্ষঃকটীধু চ। 
তিগুণং ত্রিশুধীতৃতৈঃ প্রত্যেকং পরিভূষিতাম, | 

মদিরাধূর্ণনয়নাং রক্তদত্তচ্ছদবয়াম.। 

চিন্তয়েদবরদাং দেবীমেবং ত্রিপুরতৈরবীম,। 

মন্্র--ছসরৈং হসকলয়ীং হরৌ'ঃ | 

চৈতন্যভৈরবীর ধ্যান। 

উদ্যসতাননু্হত্রাভাং নানালঙ্কারভুিতাম,। 

মু গ্রলসচ্চন্ত্ররেখাং রক্তাণ্থরাদিতাম | 

গাশাস্টুশধরাং নিত্যাং বামহস্তে কপালিনীম,। 

বরদাভয়শোভাট্যাং পীনোন্নতঘনস্তনীম,। 

রুদ্রেভৈরবীর ধ্যান। 

উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং চন্রচুড়াং ত্রিলোচনাম্। 

নানালঙ্কারস্ৃভগাং সর্ববৈরিনিকৃন্তনীম,। 

বমদ্রধিরমুণ্ডালীকলিতাং রক্তবাঁদদীম | 

ত্রিশূলং ডমরুং খড়গং তথা খেটকমেব চ। 

পিনাকঞ্চ শরান্ দেবীং পাশাস্কুশযুগং ক্রমাৎ। 

পুস্তক ফমালাঞ্চ শিবসিংহাসনস্থিতাম্। 

মন্ত্--হসখফ্রেং হনকলরীং হসৌঃ। 

ভূবনেশ্বরীভৈরবীর ধ্যান । 

অবাকুনুমসক্কাশীং দাড়িমীকুস্ুমোপমামু 

চ্জীরেখাং জটাজ,টা: ত্রিনেত্রাৎ রক্তবাসসীম্। 

নানালঙ্কারন্ভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম,। 

গাশান্কশবরাভীতীর্ধারয়্ত্ীং শিবাং শ্রয়ে। 



ধ্যানরত্বমাল। | ২৯৫ 

মন্ব -হসৈং হসকলহী” হসৌঃ। 
গীয়ত্রী--ভুবনেশ্বধ্যে বিদ্মুহে উৈরব্যৈ ধীমহি তন্ন! দেবী 

গ্রচোদয়াৎ | র 

ত্রিপুরাবালাভৈরবীর ধ্যান । 

রালার্কমণ্ডলা'ভাদাং চতুর্বাহুৎ ত্রিবোচনাম। 

পাশানছুশশরাংস্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাৎ আয়ে ॥ 

মন্ব এ কী সৌঃ। 

নবকুটা ভৈরবীর ধ্যান । 

ও উদ্া্ানুনহতকান্তি মরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং, 

রক্তালিপ্ত পয়োধর|ং জপবটীং বিষ্ভামভীতিং বরং | 

হন্তাজৈ দধতীং ত্রিনেত্র বিলমদ্রক্তাবিন্ব শরিয়ং। 

দেবীং বদ্ধহিমা“গু রত মুকুটাং বন্দে সমনাম্মিতাং ॥ 

মন্ব_তী কী সৌঃ হসৈং হদকলরীং হসৌঃ হদরৈং হনকলরী: 

হসরৌং। 

অন্নপূর্ণেশবরীভৈরবীর ধ্যান। 

তণ্রকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকতশেখরাম । 

_ বরন গ্রভাদীপ্রমু$টাং কুস্ুমাকুণাম, | 

চিত্রবন্ত্রপরীধানীং সফরাক্ীং ভ্রিলোচনাম, | 

সুর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্ । 

গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত,ৎ জিলোচণমূ। 

প্রসন্নধণনং শল্তুং নীলকঞ্ঠবির'জিতম। 

রুপদ্দিনং স্ফ,রতমর্পবৃষণৎ কুন্দমন্গিতমু'। 



৯৬ ধ্যানরত্বমালা। 

নৃত্যন্তমনিশং সং দৃষটানন্বমযী ং পরান? 

সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যনিতশ্থিনীম্। 

অন্নদীনরতাং নিত্যাং ভুমি ইীভ্যামলক্ক তাম্। 
মন্ব-ও হাঁ শ্রী রী' নমো! ভগবতি মাহেঙ্বরি অন্বপূর্ণে স্বাহ। 

গায়ত্রী-_অবপূর্ণের্ষে বিম্হে ভৈরব্যে ধীমহি তন্ধ! দেবী 

গ্রচোদ্য়াৎ। 

আনন্দভৈরবীর ধ্যান। 

ভাবয়েচ্চ হধাং দেবীং চন্দ্রকোট্যুযুত প্রভাম্ 

হিমকুন্দেনূধবলাং পঞ্চবন্তাং ত্রিলোচনামৃ। 

অষ্টাদশভূৈ্ুক্তাং সর্বধানন্দকরোগ্যতাম্। 

গ্রহসস্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবস্য সম্মুখীম || 

মন্ত্র--হ্দক্ষমলবরষীং হুধাদেব্যৈ বৌষট, | 

ছিন্নমস্তার ধ্যান। ৬ 

হ্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েচুত্ং বিকসিতং দিতম। 
তহপদ্মকোষমধ্যে তু মওলং চওরোচিষঃ | 

জবাকুহ্থমসঙ্কাশং রক্তবন্ধ'কসন্নিতমূ। 

রজঃসত্বতমোরেখাযোনিমগ্ডলমণ্তিতমূ। 

মধ্যে তু তাং মহারেবীং হুর্ধযকোটাসমগ্রভামূ। 

ছিন্ননপ্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং শ্বমস্তকম, 

প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানা গ্রার্জ হি কাম্। 

পিবস্তীং রৌধিরীৎ ধারাং নিজক্ঠবিনির্গঠাম। 

বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্ধিতাম্।. 

দক্ষিধে চ করে কত্রীং মুগ্ডমালাবিভুষিতামূ । 

বিগন্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যা লীঢ়পদস্থিতামু। 



ধ্যাশরতমালা । ২৯৭ 

অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীদ্। 
রতিকামোপবিষ্টাঞ্জ সদা! ধ্যায়ন্তি মন্ত্িণঃ | 

ষ্দ। যোড়শবর্ীয়াং পীনোন্রতপয়োধরাম্। 
বিপরীতরতাসক্ে ধ্যায়েদ্রতিমনোতবৌ। 
ডাকিনীবর্ণিনীষুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ | 

'দেবাগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং গ্রকুর্বভীম 

বর্ধিনীং লোহিতাং সৌম্যান্ব,কেশবীং দিগস্বরীম,। 
কপালকর্ত্ কাহস্তাং রামদক্ষিণযোথতঃ। 

নাগযজ্ঞোপন্ীতাঢ্যাং জলত্েজ্বোময়ীমিব | 

প্রত্যালীঢপদাং দিব্যাং নানালঙ্কারুষিতাম্। 
লদা যোড়শব্ষীর়ামস্থিমালাবিভূষিতামূ। 

ডাকিনীং বামগার্থস্থাং করন্রধ্যানলোপমাম্। 

বিছ্বাজ্জটাং ত্রিনয়নাং দত্তপঙ,ক্তিবলাকিনীম্। 

দং্রাকরালবদনাং প্ীীনোক্নতপয়োধরাম্। 
মহাদেবীং মহাঘোরাঁং যুক্তকেশীং দিগন্বরীম,। 
লেপিহানমহাপ্রিহ্বাং মুওমালাবিভূষিতাম, 

কপালকতৃ কাহস্তাং ৰামদ্ক্ষিণষোগতঃ । 

দেবীগলোচ্ছলত্রক্ধারাগানং প্রকুর্বতীম্। 

করস্থিতকপালেন ভীষখেনাতিভীষণাম্। 

আভ্যাং নিষেব্যমাণাং তাং ধ্যায়েদেৰীং বিচক্ষণঃ | 

মন্ব_শ্রী কী ভী' এ বঙ্গবৈরোচনীয়ে হু হ' ফট ম্বাহা। 

গায়ভ্রী বৈরোচিন্যে বিশনহে ছিননন্তায়ৈ ধীমাহ তরে দেবী 
প্রচোদয়াং। 

গ্রকারাস্তর-- গ্রত্যালীঢপদাং মদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ ক্তৃ কাধ, 

দিগবন্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিতন্ধাধারাং পিবস্তীং মুদা। 

নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়নাং হহ্যৎপলালস্কৃতাং, 
২৬ 



সি ধ্যানরত্বমালা। 

রত্যাস্তমনো'ভবোপরি দৃঢীং ধ্যায়েজ্জবাসন্লিভাম্ 
দক্ষে চাতিসিত! বিমুক্তচিকুরা কর্তৃং তথ! খর্পরং 

হস্তাভ্যাৎ দধতী রজোগুণভবা নাস্থাপি স| বর্ণিনী ॥ 

দেব্যাশ্ছিন্নকবন্ধতঃ পতদস্যগ্ধারাং পিবস্তী মুদা, 
মাগাবদ্ধশিরোমণির্খনুবিদা ধ্যয়! সদা সা স্থরৈঃ ॥ 
বামে কষ্ণতনৃত্তথেব দধতী থড়াৎ তথা খর্পরং, 

প্রত্যালীঢপদ| কবন্ধবিগলদ্রক্তং পিবস্তী মু । 

সৈষ| যা প্রলয়ে সমস্ততূবনং তোক্ত,& ক্ষমা তামসী, 

শক্তি: সাপি গরাৎপরা ভগবতী নায় পর ডাকিনী। 

মন্ত্রী রী শ্রী গর হ' ফটু। 

প্রকারান্তর-_নাতো শুভ্রারবিনং তছৃপরি ৰিমলং মণ্ডলং চগুরশ্টেঃ, 

সংসারস্থৈকসারাং ভ্রিভুবনজননীং ধর্মকামোদয়াঢ্যাম্। 

তশ্মিন্ মধো ত্রিকোণে ত্রিতয়তনুধরাং ছিননস্তাং প্রশস্তাং, 
তাং বনে জ্ঞানরূপাং নিখিলতয়হরাং যোগিশীং ফোগমুদ্রাম্। 

যন্ত্র-গ্রী' কী" হী এ বজবৈরোচনীয়ে হী ভর ফট স্বাহা। 

ধূমাবতীর ধ্যান। ৭ 
বিবর্ণ! চঞ্চলা রুষ্ট দীর্ঘ! চ মলিনাম্বরা। 

বিমুক্তকুস্তল! রুক্ষা' বিধবা বিরলদিজ। 

কাকধ্বজরথারঢ়া বিলম্বিতপয়োধর! 1 

হৃর্সহস্তাতিরক্ষার্ষী ধৃতহস্ত! বরাস্ধিতা। 

্রবৃদ্ধঘোণ! তু ভূশং কুটিলা কুটিলেক্ষণ। ॥ 

ক্ষুৎংপিপানার্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া ॥ 

মন্ছ--ধু' ধু ধুমাবতী স্বাহা। 
বগলামুখীর ধ্যান । ৮ 

মধ্যে স্থধাকিমণিমগুপরত্ববেদী- 

ধিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্। 



ধ্যানরতুমালা। ২৯৯ 

পীতম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতা্গীং, 

দেবীং ম্মরামি ধৃতমুদর্গরবৈরিজিহ্ৰাস্ ॥ 
জিহ্বা গ্রমাদায় করেণ দেখীং, 

বামেন শত্রুন্ পরিপীডয্তীমূ। 
দাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন, 

পীতান্বরাঢ্যাং দ্বিডুজাং নমামি | 

মনত্র-ও হলী বগলামুখি সর্বহষ্ঠানাং বাচং মুখং স্তস্তয় জিহ্বাং 

কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হী ও স্বাহা। 

প্রকারান্তর-_গন্তীরাঞ্চ মদোন্ব্তাং স্বর্কান্তিসম প্রতাম্। 

চত্ুূ্জাং ত্রিনগনাং কমলাসনসংস্থিতাম্। 

মুদগরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজকম্। 

গীতাঙরধরাং দেবীং দৃঢ়পীনপযনোধরাম্। 

হেমকুণুলভূযাঞ্চ পীতচন্াপ্বশেখরাম্। 

লীততৃষণনৃষাঞচ রদরসিংহাসনে স্থিতামূ। 

মন্ত্র হলী বগলামুখি সর্বহষ্টানাং বাচং মুখং সতত লিহ্ৰাং 

কয় বৃদ্ধিং বিনাশয় হলী" ও স্বাহা। 

মাতঙ্গীর ধ্যান। ৯ 

ামান্গীং শণিশেখরাং ত্রিনয়নাং রকইসিংহাসনস্থিভাস। 

বেদৈর্কানুদতরদিখেটকপাশাস্কুশধরাম্। 

অন্ত্র-$ হী রী হা মাতে ফট স্বাহা। 

কমলার ধ্যান । ১০ 

াস্তা। কাঞ্চনদরিভাং হিমগিরিপ্রথোস্চহর্ভিগজৈ- 

ৃস্তোৎদিপ্ুহিরগয়ামৃতঘটেরাসিঠ্যমানাং অ্িয়ম্। 



৩০০ ধ্যানরত্বমালা 

বিভ্রাগাং বরমযুগ্রমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জলাং, 

ক্ষৌমাবন্ধনিতম্ববিস্বলণিতং বনেরবিনাস্থিতাম্। 

ম্ত্রশ্রী। 

গ্রকারান্তর-__মাণিক্যগরতিমগ্রভাং হিমনিভৈন্তগৈশ্যতুর্ভিগলৈ- 

বম্তপ্রাহিতরদ্রুন্তসলিলৈর! দিচ্ামানাং সদা । 

হস্তাজৈর্বরদানসন্তুজযুগাঁভীতী্্ধানাং হবেঃ, 

কাস্তাং কাঙ্ফিতপারিলাতলতিকাং বনে সুরোজাননামূ। 
মন্ত্র শ্রী হী রী । 

গ্রকীরান্তর-আসীন! সরমীরুহে স্িতমুখী হস্তানুজৈরবিবতী, 

দানং পন্পযুগাওয়ে চ বপূয| সৌদমিনীসঙ্লিভা। 

মুক্তা হারৰিরাজমাবপৃথুলোতন্তনোদ্ভাসিনী, 

গায়: কমলা কটাক্ষবিতবৈরান্নয়স্তী হরিম্॥ 

মন্ত্র-নমঃ কমলবাসিন্যে শ্বাহা 

দুর্গার ধ্যান । 

সিংহস্থা শশিশেখর! মরক্ত ্রধ্যা চতুরভর্ভ,জৈঃ? 

শঙ্খং চক্র-ধনুঃ-শরাংশ্চ দধতী নেত্ৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। 

আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরগৎকা ীকপরপুরা 

দুর্গা হূর্গতিহারিণী ভবতু নো ররোল্পসৎকু গুলা 

মঙ্গর--ও হী" ছ' দুর্গায়ৈ নমঃ। 

গীয়তী_-মহাদেব্যৈ বিশ্লুহে ছু্গীয়ে ধীমহি তন! দেবী 

প্রচোদয়াং। 

প্রকারাস্তর--ও জটাজ,টসমাধুক্া মঞ্ডেনুকৃতশেখরাম্। 

ল্যেচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্ুদদৃশীননাম্। 

অতসীপুষ্পবর্ণাভীং সুপ্রতিষ্ঠাং স্থুলোচনাম্। 

নুবযৌবনমন্পন্নীং সর্বযাভরণতূষিতামূ । 



ধ্যানরতুমাল। । ৬৩১ 

দুচারদশনাং তং পীনৌন্তপয়োধরাম। 
অিভজস্থানসংস্থানাং মহিষানুরমর্দিনখস্। 
মৃণালায়তংস্পর্শদশবাহুসম্থিতাম্। 

ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়াং চক্রং ক্রমাদধঃ | 

ভীক্ষবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্লিবেশয়েধ। 

খেটকং পর্ণচাপঞ্চ পাশমদ্ুশমেব চ। 
ঘণ্টাং বা পরশুগ্াপি বাঁমতঃ সননিকোয়েং। 
আংস্তান্মহিষং ততবসিশিরস্বং গ্রদর্শয়েৎ | 
শিরশ্ছেদোস্তবং তত্বদদানবং খড়গপাণিনম্। 

হৃদি শৃলেন নির্ভিননং নির্যদন্্রিভূধিতস্। 

রক্তরক্তীকৃতাহগঞ্চ রক্তবিপ্ফুরিতেক্ষণম্। 

বেষ্টিত নাগপাশেন ভ্রকুটাভীষণাননম্। 
সপাশবামহন্তেন ধৃতকেশক দুর্গয়। | 

বমদ্রধিরবন্ত.ঞচ দেব্যাঃ মিংহত প্রদর্শয়েং। 

দেব্যাস্ব দক্ষিণং পাদং সমং লিংহোপরিস্থিভমূ। 

কিঝিদুর্ধং তথ| বামমন্ুষ্ঠং মহিযোপরি। 
শত্রক্ষমকরীং দেবীং দৈত্যদীনবদগহাম্। 

প্রসন্নবদনাং দেৰীং সর্ববকামফলপ্রদাম্। 
স্বয়মানাঞ্চ তদ্জপমমট্রঃ সন্নিবেশরেত। 
উগ্রচণ্ড গ্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চঙনায়িকা | 

চও| চণ্ডবতী চৈব চও্ডরূপাতি-চগ্ডিক|। 

আভিঃ শক্তিভিরাভিঃ সততং পরিবেষ্টিভামৃ। 

চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্। 

জয়ছুর্গার ধ্যান । 
কালাভ্রাভাং কটা ক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেনুরেখাং, 
শঙ্খং চত্রৎ কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুতবহস্তীং ভ্রিনেত্রাম্। 



৩২ ধ্যানরত্বমালা । 

সিংহস্বন্ধাধিরূঢাং ভ্রিভুবনমধিলং তেজসা পুরয্তীং, 

ধ্যায়েনদ,গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈ:॥ 
মন্ত্র--ও ছূর্গে ছর্গে রক্ষণি স্বাহা। 

জগদ্ধাত্রীর ধ্যান। 

দিংহস্ন্ধাধিরূঢাং নানালঙ্কারভূধিভাম্। 

চতুভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্। 
শঙ্খশাঙ্গ সমাযুক্তবামপীণিঘয়াহিতাম.। 

চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংস্চ ধারয়স্তীঞ্চ দক্ষিণে । 

রক্তবন্ত্রপরীধানাৎ বালার্কসণৃশীতনৃম,। 

নারদাদ্যের্ম'নিগণৈঃ সেবিতাং তবসুনীম,1 
ভ্রিবলীবলয়োপেতাং নাভিনালমূগালিনীম,। 

রতবত্বীপমহাত্বীপে সিংহাসনসমস্থিতে। 

্রহুন্নমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং তবগেহিনীষ্। 
মন্র-দু। 

গায়ভ্রী-_মাদেব্যৈ বিদ্বহে সিংহ্বাহিন্তৈ ধীমহি তো । 
গ্রচোদয়াং। 

অন্পপূর্ণার ধ্যান। 

রক্তাং বিচিত্রবলনাং নবচন্ত্চুড়া- 

মনপ্রদাননিরতাং স্তনভারনত্রাম্। 
ৃত্যন্তমিদুশকলাভরণং বিলোক্য, 

ষটাং ভজে ভগবতীং ভবছুঃখহস্্ীম্ ॥ 
মন র-ভী' নমে। ঘগবতি মাহেম্বরি অনপূর্ণে স্বাহা। 



ধ্যানর্তুমাল! | ৩০৩ 

গীয়শ্রী--ভগবত্যৈ বিস্মহে মীহেহর্্যে 'বীমহি ভায়লোহরপুর্ণে 
গ্রচোদয়াৎ। 

প্রথাম-_অব্রপূর্ণে সদ। পূর্ণে শঙ্করপ্রাণবরভে । 

জ্ঞান্বৈরাগ্যসিদ্ধযথং ভিক্ষাং দেহি নমোহস্ক তে ॥ 

মহিষমন্দিনীর ধ্যান । 

গারুড়োৎপলসন্নিভাং মনিময়কু গুলমণ্ডিতাঁস্ 

নৌমি ভালবিলোচনাং মহিযোত্বমাঙ্গনিষেগ্ষীম্। 

শঙ্খচব্রকপাণথেট কবাণকাম্মুকশুলকান্ 

তর্জনীমগি বিভ্রিতীং নিজবাহুতিঃ শশিশেখরাম্॥ 

মন্ত্--মহিষমর্দিনী স্বাহ|। 

গায়ত্রী--মহিষমন্দিন্তৈ বিল্নহে ছূর্গায়ৈ ধীমহি তন! দেবী 

প্রচোদয়াং। 

ভগবতীর ধ্যান। 

বর্তনস্থাং জগদ্ধাত্রীং ₹ৃষ্ণবর্ণাং ব্রিলোচনাম্। 

বিভুজাং বেষ্টিতাং গোভিরবসনাং চৌতচন্নাম্। 

মন্ত্র_তূ' ভগবত্যৈ নমঃ) 

কাত্যায়নীর ধ্যান । 

সব্যপাদমরোজেনালস্কৃতোরমূগাধিপাম্ 

বামপাদাগ্রদলিতমহিষানুরনির্ভরামূ। 

ুপ্রনন্নীং সুবদনাং চারুনেত্রতয়াহিতাস্। 

হারনুপুরকেমুরজটামুকুটমগ্ডিতাম্ | 

বিচিত্রপ্টবানী মর্ঘচজ্জবিভূষিতীম্। 



€০$ 'ধ্যানরত্বমালা | 

্ খড়াখেট কযন্তরাণি ত্রিশ্লং বিশিধং ভর্থা। 

ধারয়স্তীং ধনু: পাশং শঙখং ঘণ্টাৎ সরোরুহম্। 
বাহুভির্ললিতৈর্দেবীং কোটিচক্্সমপ্রতাম্। 
সমাযৃতৈর্দিবিষদৈর্দেবৈরাকাশসংস্থি তৈ: 1 
গ.মানাং মোদমানৈলেকপালাদিতিঃ সদা । 

মন্ত্রী হী শর চৌং চওিকায়ৈ নমঃ। 

গ্রকারাত্তর-_-5৩ী কাত্যায়নী দেবী বরদা বিদ্ধযবাসিনী। 

নিগুস্ভগুস্তমথিনী মহ্ষান্ুরঘাতিনী। 

মন্ত্র--ও হা শ্রী কাত্যায়নৈ নমঃ। 

গ্রণাম--কাত্যাযনীং দশতুজাং মহিযান্থরমর্দিনীমূ। 
গ্রদস্নব্দনাং দেবীং বরদাং তাং নমাম্যহম্। 

চণ্ীর ধ্যান। 

বন্ধুককুন্ুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্। 

শ্ষুরচ্চক্র কলারত্মুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্। 

 ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোঙ্নতঘট স্তনীম্। 
পৃন্তকর্ধক্ষমালাঞ্চ বরধাভয়কং ক্রমাৎ | 

দূধতীৎ সংস্মরেন্গিতামুত্তরায়ায়মানিতাম্। 

মনত্-_হী' চ্তিকায়ে ন্মঃ। 

মঙ্গলচণ্তীর ধ্যান । 

যৈষা ললিতকাত্ত্যাখা। দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। 

বরদাভয়হস্তাচ দ্বিভূজ। গৌরদেহিফ!। 
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রক্তপল্পীসনস্থ। চ মুহ্টাজদম্ডিত। | 

রক্তকৌ যেয়বন্তরা তু ্ষিতবন্ত। শুঁভানন|। 

নবযৌবনসম্পন্ী চার্কঙী ললিতপ্রতা 

গণাস--ও সর্বমঙগলমঙ্গলো শিবে সর্বার্সাধিকে 1 

শরণো ত্রান্বকে দেবি নারায়ণি নমোহস্ক তে॥ 

মঃ-_ও হী গ্রকী সর্ধপুদ্ধ্ে দেবি মঙগলচণ্ডিকে এ জু 
ফট্ স্বাহা | 

গ্রকারাস্তর _দেবীং যোড়শবর্ীযাং শঙ্বৎ সুস্থিরযৌবনাম্। 

সর্বরূগ গণাঢাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরাম্। 

শ্বেতচগ্পকবর্ণাভাং চন্ত্রকোটিসমগ্রভাম্ & 

বহিশুদ্বংপ্ুকাধানাং রত্বভুষণভূষিতাম্। 

বিভ্রতীং কবরীভারং মল্লিকা মান্যতৃষিতাম্। 

বিদ্বোষঠীং সুদূতীং শুদ্ধাং শরতপপ্পনিভাননাম্। 

ঈষন্ধাস্ত ্রমননান্তাং মুনীলৌৎপললোচনাম্। 

জগদ্ধাত্রীঞ দাত্রীঞ্চ সর্বেভ্যঃ সর্বসন্পদাম্। 

সংসারসাগরে ঘোরে পোতরূপাং বরাং তে ॥ 

তারিণীর ধ্যান | 

কষ্ণাং লক্বোদরীং তীমাং নাগকুগুলপোতিতান্। 

রক্তমুখীং ললঙ্জিত্বাং রক্তাত্রধরাং কটো। 

গীনোরতস্তনীমুগ্রাং মহানাগেন বেষ্িতাম্। 

শবন্তোপরি দেবেশি তদ্যোগরি কপালকে। 

নাসাগ্রধ্যাননিরতাং মহাঘোরাং বরগ্রদাম্। 

চতুভু'াং দীর্ঘকেশীং দক্গিণস্যোর্ধবাহুনা। 

বিদ্রতীং নলিনীমেকাং বামোর্দে পানপাত্রকম। 

বরাভয়ধরাং দেবীমধস্তা দবক্ষবাময়োঃ। 
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পিবস্থীং রৌধিরীং ধারাং পানপাত্রে সদাশিবে। 

সর্বসিদ্ধিগ্রদ্ীং দেবীং নিত্যাং গিরিনিবাসিনীম্। 

লোচনত্রয়সংযুক্তাং নাগবজ্ঞোৌপবীতিনীম্। 

দীর্ঘনাসাং দীর্ঘজ্বাং দীর্ঘাঙ্গীং দীর্ঘজিহ্বিকার্মু। 

ন্্রস্যাগিভেদেন ভ্রিলোচনসমন্ধিতাম্। 

পত্রনাশকরীং দেবীং মহাভীমাং বর গ্রদীম্। 

ঝান্রচর্মরশিরোবদ্ধাং জগত্রয়বিভাগিনীম্। 

দাধকানাং স্থং কত্রীং সর্বলোকভর়ঙ্করীম্। 

এবসুতাং মহাদেবীং তারিণীং প্রথমাম্যহম্॥ 

মন্ত্রী কী কঞ্খদেবি হী ক্রী এ ॥ 

বিশালাক্ষীর ধ্যান। 

যায়েদেবীং বিশালাক্ষীং তণ্তজাঙথনদ ্ রভাম্। 
দ্বিুজামগ্বিকাং চণ্তীং খড়ীনীথেটকধারিণীম্। 

নানালঙ্কারস্ুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাম্। 

মদা যোড়শবর্ধীয়াং প্রপনীদ্যাং ভ্রিলোচনাম্। 

মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। 

শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাম্। 

শক্রক্ষয়করীং দেবীং দাধকাভীষ্টদায়িকামূ। 

সর্বসৌভাগাজননীং মহাসম্পতপ্রদাং ন্মরেৎ॥ 
ও হ্রী' বিশালাক্ষ্যে নমঃ | 

গৌরীর ধ্যান । 

হেমাভাং বিভ্রতীং দোর্ডি্দরণাঞ্চনসাধনে । 
পাশান্কুশো সর্বভষাং তাং গৌরীং সর্বদা ভে | 

মন্-হী'গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি ই ফটু স্বাহা। 
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চামুণ্ডার ধ্যান। 

দংস্টাকো টিবিশঙ্কট! নুবদনা সান্ান্ধকারে স্থিত, 
খটাঙ্গাশনিগৃঢ়দক্ষিণকর! বামেন পাশং শিরঃ। 
শ্তাম৷ পিঙ্গলমুদ্ধজা ভয়করী শী্দিলচম্্াবৃতা, 

চামুওা শববাহিনী জপবিধৌ ধ্যেয়। সদা সাধকৈঃ ॥ 
মন্ত্র__-ও চামুণে জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানয় অমুকং স্বাহ|। 

ধবলামুখার ধ্যান। 
ধূমবর্ণাং মহাদেবীং ত্রিনেত্রাং শশিশেখরাম্। 

জটাজ.উসমাধুক্তাং ব্যাপ্রচম্পরিচ্ছদাম্। 

কৃণাঙ্গীমস্থিমালাঢ্যকর্তৃকাঢ্যকরান্ুজাম্। 

কোটরাক্ষীং সদংস্াঞ্চ গাতালসন্সিভোদরাম্ ॥ 

মন্ত্র-_-ও নমঃ কাকতুণ্ডি ধংলামুখি অমুকমুচ্চাটয় হু ফট। 

কেঞ্জষিকীর ধ্যান। 

ধন্সিল্লসংযতকচা বিধোশ্চাধোমুখীং কলাম্। 

কেশান্তে তিলকস্যোন্ধে দধতী সুমনোহর! । 

মণিকুগ্লসংদৃষ্টগণ্া মুকুটমণ্ডিতা | 

সজ্যোতিঃকর্ণপুরাভ্যাং কর্ণমাপূর্য্য সঙ্গত । 

সুবর্ণমণিমাণিক্যনাগহারবিরাজিতা । 

সদ সুগন্ধিভিঃ পুশৈরম্ানৈরতিহুন্দরীম্। 

মালাং বিভর্তি গ্রীবায়াং রত্নকেমুরধারিণী। 

সৃণালায়তবৃত্তৈত্ত বাুতিঃ কোমলৈ; শুভৈঃ | 

রাজন্তী কঞুকোগেতপীনোন্নতপয়োধরা । 
কীণমধ্য। পীত্তবন্ধা ত্রিবলীপরিভূষিতা। 
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শৃলং বস্ু্চ বাণঞ্চ শক্তিং খড়গং তখৈব চ। 
দক্ষিণৈঃ পাণিভির্দেবী গৃহীত্বাতিবিরাজিত। 

গদীং ঘণ্টাঞ্চ চাপঞ্চ চর্দদ শঙ্খং তখৈব চ। 
উদ্ধাদিক্রমতে! দেবী দূধতী বামপাণিভিঃ। 

সিংহম্যোপরি তিস্তা ব্যাপ্রচশ্রণি কৌধিকী। 

বি্রতী রূপমতুলং স্ুরামরমনোহরম্ | 

কুগুলিনীর ধ্যান। 

মূলাধারে শ্ররেন্লিত্যং ত্রিকোণং তেজপাং নিধিম্ 

তশ্তামিরেখামানীয় অধ উর্ধাব্যবস্থিতাম্। 

নীলতোয়দমধ্যস্থতড়িল্লেখেব ভাম্বরাম্। * 

নীবারপ্্কব্ত্বীং পীতাং তাস্বদনূপমামূ॥ 

অশক্তির ধ্যান। 

্রহ্মাপী। .. 

গৌরী চন্ত্রমুখী পীনা অক্ষমালাবিভূষণ!। 
কমগুলুধর! বামে ব্রদ্ধানীহংদমান্থিত। ॥ 

ম--ও হী প্রা ন্গাণ্যে নমঃ। 

প্রণাম--চতুশ্ুখীং জগন্ধাত্রীং হংসারূঢ়াং বর গদাম, 

হৃষ্টিরূগাং মহাভাগং ব্রহ্গানীং তাং নমাম্যহম, | 

মাহেশ্বরী | 

ত্রিশুলডমরুহত্তা জটাজটেন ম্ডিত। 

মাহেঙ্বরী বৃঘারটা। শঙ্করস্য সদা গ্রিয়া ॥ 

মন্্র--ও ভী শ্রী মাহেহ্্য নমঃ । 
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প্রণাম__বৃযার্ঢ়াং শুভাৎ শুভাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাম,। 

মাহেশ্বরীং নমাম্যগ্য সথ্টিসংহার্কারিণীম,। 

কৌমারী। 

পীতবস্ত্রপরীধানা রক্তমল্যবিভূষণ! | 

শিথিপৃষ্ঠং সমারূঢ। কৌ মারী স্বন্দরূপিণী ॥ 

মন্্--ও হী" শ্রী' কৌমার্ষৈয নমঃ । 

প্রণাম_কৌদারীং পীতবপনাং মুরবরবাহনাম। 
শক্কিহস্তাং বরোম্মন্তাং নমামি বরদাং শিবাম্ ॥ 

বৈষ্ণনী। 

পহচক্রগদী শাঙ্গ শিরশ্চন্দ্রেণ ভূষিতা । 
ুষ্টটৈত্যাগহা৷ দেবী বৈষ্ণবী বনমালিনী ॥ 

মন্ত্র ভী শ্রী' বৈধব্ নমঃ । 

প্রণাম--শঙ্খচক্রগদাপদুধারিণীং কৃষ্ণরূপিণীমূ। 

স্বিতিরগাংক্ীগন্তস্থাং বৈষ্ঝবীং তাং নমাম্যহন্। 

বারাহী। 

বরাহরূপিণী ছৃর্গী প্রচণ্ড মুণ্ডধারিণী। 

অক্ষদং্রী গর্জমানা শৃকরিণ্যদ্ীকায়িকা ॥ 

মনত্র--ও ভী" শ্রী বারাহৈ নমঃ। 
প্রণাম--বরাহরূপিণীং দেবীং উরংঙ্টোদ্ধ তবনুম্ধরাস্। 

বরদাং গুভদ্দাং পীতাং বারাহীং তাং নমাম্যহম্। 

নারসিংহী। 

লৌলজিহ্বা বলোন্মত নানাভরণভুষিতা | 

ভিন্বস্তী কশিপোর্বঙ্গো নারসিংহীতি বিশ্রুত! ॥ 

খ্৭ 
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ম্--ও হী' শ্রী নারদিংহৈ নমঃ । 
গরণাম-_নৃসিংহরূপিপীং দেবীং দৈত্যদ[নবনাশিনীমু। 

শুভদাং মুগ্রভাং দেবীং নারদিংহীং নমাম্যহম্ 

ইন্্রানী। 

সহআনী গজারূঢ়! হেমাভা বঙ্জধারিণী | 
ইন্্রশক্তিঃ সমাথ্যাতা! ইন্্রাণীন্বপমাস্তিতা ॥ 

মন্্_-ও হী" শ্। ইন্দ্রাণ্যে নমঃ। 

প্রণাম-ইন্্াণীং গ্জকৃত্তস্থাং মহঅনয়নোজ্জলাম্।, 
বমামি বরদীং দেবীং সর্বলৌকনমন্তৃতীম্ ॥ 

চামুণ্ডা। 

গর্ধান্দী ক্ষামদেহ! ঢ ক্ষামতুক্ষী ভযন্করী ॥ 

লোঁনিতাস্থররটকশ্চ চামুগ্া মু্মালিনী ॥ 

মনও হ্রীং শ্রী" চামুগ্ডারৈ নমঃ। 

গ্রণায_ চামুগাং মুখমালিনীং মুওম-বিভূযিতাম । 

অট্াউহাসমুদ্দিতাং নমাম্যাত্ববিভূতয়ে ॥ 

যোগিনীগণের ধ্যান । 

স্ুরসুন্দরী | 

ুর্ণচন্দ্রনিভীং গৌরীং বিচিতরান্বরধারিণীম্। 

পীনোত্ত্কুাং বামাং সর্ব্রেষামভ়গ্রদামূ। 
ন্ত্র--ও হী আগচ্ছ হুরহূনারি স্বাহা। 

মনোহরা । 

কুরঙ্গনেতাং শরদিনুবন্তাংঃ 

বিশ্বাধরাং চন্দনগন্ধনিতাম্ 
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চীনাংস্তকাং গীনকুচীৎ মনোক্ঞাং, 
শ্তামাৎ সদ! কামদুঘাং বিচিত্রীম্॥ 

মন্ত্র-ও হী' মনোহরে আগঙ্ছ স্বাহা। 

কনকবতী। 

প্রচবদনাং দেবীং পন্বিস্বাধরাং প্রিয়ে। 
রক্তান্বরধরাং বালাং সর্ববকা ম প্রদাংশ্ুভাম্॥ 

মন্ত্র-ও হী হ'রক্ষ কর্মণি আগক্ছ কনক্বতি শ্বাহ!। 

কামেশ্বরী। 
কাষেস্বরীং শশীস্কাস্যাং চলংখঞ্জনলোচনাম্। 

সদা লোলগতিং কান্তাং কুম্মাস্ত্রশিলীমুখীম্। 
মন্ত্র--$ হী আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহ|। 

রতিস্থন্দরী | 

ুবর্ণব্ণীং গৌরাঙ্গীং সর্বালগ্কারভষিতীমূ। 
মপুরাদদহারী, রম্যাঞ্চ পুফরেক্ষণ।ম্ ॥ 

মন্ত্র ও হ্রী আগস্ছ রতিম্ন্দরি শ্বাহা। 

পন্মিনী | 

পন্নাননাং শ্ামবর্ণাং পীনোত্ুঙগপয়োধরাম্। 

কোমলান্দীং ন্মেরবুথীং রক্রোৎগলদলেক্ষণাম্ ॥ 

মন্ত্র-ও হী আগস্ছ পন্লিনি স্বাহ।। 

নটিনী। 
ব্রেলোক্যমোহিনীং গৌরীং বিচিত্রান্থরধারিণীম্। 

বিচিত্রালঙ্কৃতীং রম্যাং নর্তকীবেশধ।রিণীমূ ॥ 

মন্্র_-ও হী নটিনি স্বাহ!। 
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মধুমতী ] 

শুদবস্ষটিকসঙ্কাশীং নানালঙ্কার হু ফিতাম্। 

মঞীরহারকেম়ুররত্বকুণ্ুলমণ্ডিতাম্॥ 

মনও হী' আগচ্ছ অন্ধ্র গণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা | 

সরস্বতীর ধ্যান। 

শুভা শ্বচ্ছৰিলেপমাল্যবসনাং শী তাঁংশ্ুখতোজ্ছলাং 

ব্যাথ্যামক্ষ গুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যা হস্তামুজৈঃ 

বিভ্রাণাং কমলাদনাং কুচনতাং বাগ্দেবতাং সম্মিতাং, 

বন্দে বাগিভব গ্রদাং ভ্বিনয়নাৎ সৌভাগ্যসম্পংকরীম্ 
মন্ত্র এং নসে। ভগবতি বদ বদ বাগ দেবি স্বাহাঁ। 

পুষ্পাঞপিমন্্র -ও ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যে নমো নমঃ । 
বেদবেদান্তবোক্বদাস্থানে্ত ধরব চ স্বাহা॥ 

গ্রণাম--ও সরম্বতি মহাভাগে বিষ্যে কলললোচনে। 

নিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্ততে ॥ 

গায়ত্ী_বাগদেব্যৈ বিশ্মহে কামরাজায় ধীমহি তো! দেবী 

প্রচোদয়াৎ। 

গ্রকারাস্তর--ুক্তাকাস্তিনিভীং দেবীং জ্যোতশাজালবিকাশিনীম্। 

মুক্তাহারযুতাং শুভ্রাং শশিখওবিমণ্ডিতামূ। 

বিভ্রতীং দক্ষহস্তাভ্যাৎ ব্যাখ্যাং বর্ণদ্য মালিকাম্। 

অমৃতেন তথ! পুর্ণং ঘটং দিব্যঞ্চ পুস্তকম্ ॥ 

দধতীং বামহস্তাত্যাৎ পীনস্তনভরাদ্বিতাম্। 

মধ্যে ক্ষীণাং তথা স্বচ্ছাৎ নানারত্বাদিতৃষিতাম,॥ 
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প্রকারান্তর--তরুণশকলমিন্দো ধিন্রতী শুত্রকান্তিঃ 
কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্গিষ্। সিতাজে। 
নিজকর-কমণোদ্যন্লেখনী পুস্তকপ্্রীঃ 
সকলবিভবসিদ্ধো পাতু বাগগেবতা নঃ॥ 

মন্ত্র--লাং সরম্থত্যৈ নমঃ। 

পরকারান্তর-_মুক্তাহারাবদাতাং শিরদি শশিকলালঙ্ক তাং বাহুতিঃ বৈ, 
ব্যাখ্যাঃ বরনাধ্যমালাং মনিময়কলসং পুস্তকঙ্চোদবহস্তীম | 

আপীনোন্তুবক্ষোরুহভরবিপগন্ধ্যদেশীমধীশাং, 
বাচামীড়ে চিরায় ত্রিত্ুবননমিতাং পুগরীকে নিষগরম | 

ন্ত্র_এঁবাচস্পতে অমতে প্লবগুঃ। 

পাঁরিজাতিসরস্বতীধ্যান। 
ারূঢা হরহসিতহারে নু ন্দাবদাতা, 

বাণী মন্দশ্মিততরমুখী মৌলিবন্ধেদুলেখা । 
বিদ্যা! বীণা মৃতময়ঘটাক্ষত্রজাদীপ্তহস্ত!, 

শবেতাজদ্থাকটুটী ভদতপ্রাপ্তষে ভারতী দ্যাং ॥ 
মন্ত্র-_-ও' হী" হেসাঁ ও' সরস্বত্যে নমঃ | 

বাগাশ্বরীধ্যান। 
তরুমশকলমিন্দোবিভ্রতী শুন্রকান্তিঃ, 

কুচভরনমিতাঙগী সমিষঃ| দিতজে | 

নিজকরকমলোদ্যপ্লেখনী পুস্তক শ্রুঃ) 

মকলবিভবমিদ্ধযে পাতু বাগদেবতা নঃ| 

মন্র--বদ বদ বাগারিনি শ্বাহ।। 

মনসাধ্যান। 

দেবীমগ্থামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্তাং, 

হংসারড্ামুদারাং সবললিতনয়নাং দেবিতাং দিদ্ধিকামৈঃ | 
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ম্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙগীং কনকমণিগপৈর্নাগরত্বৈরনেকৈ- 

বনেহহং সাষ্টনাগা মুককুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাঁম.॥ 

মন্ত্র_ হর মনসদেবো নমঃ । 

প্রণাম _আন্তীকদা মুনের্মাতা ভগিনী বাঁহকেস্তথা। 

জরংকারুমূনেঃ পত্রী মনসাঁদেবি নমোইস্ত তে ।? 

ল্ক্নী ধ্যান। 

গাশাক্ষমালিকান্তভোৌজন্ণিভির্াম্যসৌমায়োঃ। 

গল্লাসনস্থাঃ ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রেলৌক্যমাতরং ॥ 

গৌরবর্ণাং মুরূপাঞ্চ নানীলঙ্কারভূষিতাং। 
রৌক্সপদ্ব-ব্যপ্রকরাং বরদাং দক্ষিনণে তু ।। 

মন্ত্র-শ্রীং লক্ষাদেব্যৈ নম: | (লক্ষীপুজায় অন্যবাদ্যসকে ঘণ্টা 

বাদ্য নিষিদ্ধ। জী ও শুজজে “প্রীং” উচ্চারণ করিবেন ন|। ) 

পুষ্গাঞ্জলিমন্ত্র-নমন্তে সর্দেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। 

যা গতিত্বৎপ্রপন্নানাং সূ.) হুয়াবদষ্ঠনাৎ ॥ 

গ্রণাম-_বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি গদ্যে রে গুভে। 

সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষি নমোহস্ত তে ॥ 

গাধল্রী--মহালক্ষৈ বিল্হে মহাত্রিয়ে ধীমহি তয়; পীঃ 

গ্রচোদয়াং। 

.মহালক্ষমীর ধ্যান। 

রর 

রত্ৰাকল্পবিভৃষিতাং কুচনতাং শালেঃ করৈর্মঞ্জরীম | 

পদ্মং কৌন্তরত্বমপ্যবিরতং সংবিত্রতীং সম্মিতাং, 

5 ছুললাস্তোজবিলোচননত্রতাং ধ্যায়েৎ গরাম্থিকাম,॥ 
রও ও হীত্ী কী হেদীং তগংগ্র্থত্যে নমঃ 
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প্রকারাস্তর-_পিদুরারুণবান্তিমজবমতিং সৌনার্ধ্যবারাংনিধিং, 

কোটীরাঙ্গদহার কুগুলকটাহৃত্রাদিতির্ত ফিতাম, | 

হস্তাজৈরবস্থপাত্রমজযুগলাদর্শে বহস্তীং পরা,- 

মাবীতাং পরিচারিকাতিরনিশং ধ্যায়েত প্রিয়াং শার্দিণঃ ॥ 

মন্্র-ও শ্র' হী শ্রী কমলে কমলালয়ে গ্রসীদ গ্রসীদ শ্রী 
হী শ্রী মহালক্যৈ নমঃ । 

অলক্ষমীর ধ্যান। 

অলক্ীং কৃষ্ণবর্ণাঞ্চ ক্রোধনাং কলহপ্রিয়াম। 

কৃষ্চবন্ত্রপরীধানাং লৌহাভরণভূষিতাম ॥ 

ভগ্নাসনস্থাং দ্বিভুজীং শর্করাদৃষ্টচন্ননাম,। 

সম্মার্জনীসব্যহস্তাং দক্ষিণহস্তহৃর্পকাম, | 

তৈলাভ্যঙ্গিতগাত্রাঞ্চ গর্দভারোহণাং ভজে ॥ 

তার ধ্যান । 

নীলাগ্লোজদলাতিরীমিনয়নাং নীলাগ্বরালগ্কৃতাং 

গৌরাঙগীং শরাদিনৃন্থন্নরমুখীং বিশ্বেরবিশ্বাধরাম,। 
কারুণ্যামতবর্ধিণীং হরিহর ৪ক্াদি ভির্বন্দিতাং, 

ধ্যায়েৎ সর্বজনেগ্সিতার্থফলদাং রামপ্রির়াং জানকীম, 1, 

ম্ত্র-শ্রী সীতায়ৈ নমঃ। 

প্রণাম-জনকননিনীং দেবীং শ্রীরামপ্রিয়বন্লভাম, | 
তগ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং বন্দে সীতাং মনোষ্করাম, ॥ 

গীয়্রী--সীতায়ৈ বিদ্ুহে রামবল্লভায়ৈ ধীমহি তন্গঃ সীত। 

গ্রচোদয়াৎ। 

একা রাস্তর-স্থবর্ণাভানুজকরাং রামীলোঁকনতৎপরাম, | 

বামভাগসমাসীনাং ধ্যায়েখ নীতাৎ পরা্্িকাম,। 
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দেবকী ধ্যান। 

গায়তিঃ কিন্রা্ঠৈঃ সততপরিবৃতা বেণুবীণৃদিনাদৈ- 

ডৃক্গারাদর্শকুস্তগ্রকরক্কতকরৈঃ কিয্নরৈঃ মেব্যমানা। 

র্যান্কে সাস্তত্ে যা মুদিততরমুখী পুত্রিণী সম্যগাস্তে, 

স| দেবী দেবমাত। জয়তি স্থৃতনয়! দেবকী কান্তরূপা। 

য্ঠী। 

সুতিকাধ্টীধ্যান। 
দিুজাং হেমগৌরাহ্গীং রর্কালঙ্কারভূষিতাম, | 

বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচন্দ্রনভাননাম, 

প্টবন্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম,। 

.. অঙ্কার্পিতিস্তাং ফঠীমদজস্থাং বিচিন্তয়েং | 

মন্থ-_হী' ষীদেব্যে নমঃ | 

প্রণাস_-জয় জয় জগন্মাভর্জগদানন্দূকধবিণি | 

্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে যা দবিকে। 

নিত্যষ্ঠীধ্যান। 

বঠাংশাং গ্রন্ৃতেঃ শুদাং সু প্রতিষ্ঠা সুরতা ] 

সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রস্থম্॥ 

খ্বেতচন্পকবর্ণাতাং রব ভুষণভূধিতাম্। 

পবিত্রবূপাং পরমাং দেবসেনাং পরাং তজে 

মন্্--ও হী বঠীদেব্যে স্বাহা। 

অরণ্যষষ্ঠীধ্যান। 
ধিভুজাং যুবতীং যঠীং বরাভয়যূতাং ম্মরেৎ। 

গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্। 



ধ্যানরতুমালা | ৩১৭ 

দিব্যবন্ত্রপরীধানাং বামক্রোড়ে মগুত্রিকাম্। 

গুরসন্নবদনাং নিত্যাং জগদ্ধাত্রীং সৃতগ্রদাম্। 

সর্বলক্গণসম্পন্নাং পীনোনতপয়োধরাম্। 

শীতলার ধ্যান। 

শীতলাং গর্দভারঢাং শ্তামবর্ণাং স্ুলোচনাৎ। 
দক্ষিণে মার্জনীসুষ্টিং বামে কলদধারিণীং। 

দিগস্বরীং দ্বিভূজাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতাং 

এবং সক্চিস্তয়েন্দেবীং দর্বরোগবিনাশিনীং। 

পুজার মন্্র-শীং শীতলাদেব্যৈ নমঃ । 

প্রণাম মন্ত্র-নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং। 
মার্জনীকলধোপেতাং হুর্পালঙ্কৃতমস্তকাং ॥ ১১ 

|কারাত্তর-_ুগাল্তসন্তকাং মুরগণৈঃ সংস্ত মানাং মুর, 

বামে কুম্তধরাং পয়োদবদনাং বনে খরস্থাং সদ। 

দিখসামরহউ, সম্মাঞ্জনীং দক্ষিণে, 

পাণৌ তাং দধতীং ভবার্ডিণমনীং সংসারবিদ্রাবিণীম্ তি 

মন্্র-হী কী" শীতলাদেব্যে নমঃ | 

নমামি শীতলাং দেবীংরাসভস্থাং দিগম্বরীমূ। 

মার্জনীকলসোপেতাং শুর্পালঙ্কৃতমন্তকামূ। 

স্থতদ্রীর ধ্যান। 

শুভদ্রাৎ স্বর্পঞ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম,। 

বিচিত্রবস্ত্রসংচ্ছন্নাং হারকেমুরশোতিতাম্। 

বিডিত্রাতরপোপেভাং মুক্তাহারবিলথিতাস্। 

গীনোন্নতকুচাং রম্যামাদ্যাং গ্রকৃতিরূপিকীম, 

ভূক্তিদুক্তিগ্রদা ত্র ধ্যায়েতামন্থিকীং পরাম,। 



৩১৮ ধ্যানরত্বমালা। 

প্রণাম জয় দেবি মহাদেবি প্রসীদ ভবভাবিনি। 

কার্ধ্যাকার্যযস্বরূপাণাং শ্মরণানাঞ্চ কারিণী। 

ধারণাং ধার্য্যমাণানাং ত্বামাদিং গ্রণমাম্যহম্। 

শুবচনী-ধযাঁন। 

রক্কা পদ্পচতুম্মখী ত্রিনয়না চন্্ার্ঘকারাঙ্থিতা, 

পীনোত্ু্গ নুট] ছুকুলবসনা হংসাধিন পরা। 
রদ্গানন্দমরী কমণ্ডনুকর! যা ভীতিহস্তা শিবা, 

ধ্যেয়া সা ওভবাচনী ত্রিজগতাং সর্ধাপদোদ্ধারিণী। 

স্বধাধ্যান। 

রচ্ষণে মানদীং কন্যা শঙ্বৎ সুস্থিরযৌবনাম্। 
পুজ্যাং পিতৃণাং দেবানাং শ্রাদ্ধানাং ফলদাং ভজে ॥ 

মন্বর_-ও হী' শ্রী কী শ্বধাদেব্যে মস । 
রঃ, 

সাবিত্রীধ্যান। 

ভগ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং অলস্তীং ব্রদ্মতেজস| | 

শ্ীম্মমধ্যাহুমার্ড গুলহস্রদমসন্ষি তাম্। 

ঈষ্ধানতগ্রস্নাম্যাং রত ভূষণভূয়িতাম.। 
বহিশ্ুদ্ধাংশুকাধানাং ভক্তানু গ্রহকাতরাম.। 

শুভদাং মুক্তিদাং শান্তাং কান্তাঞ্চ জগতাং বিধেঃ 

সর্বসম্পংস্বরূপ।ঞ গ্রদাত্রীং সর্বমঞ্গদম্ 

বেদাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ বেদশান্স্বরূপিণীম, | 

বেদবীনস্বরূপাঞ্চ তক্গতীং বেদমাতরমূ। 
ম্র_শ্রী' হী কী সাবিত্ে স্বাহা। 



ধ্যানরতুমালা | ৩১৯ 

পায়ন্্রীধ্যান | 

বর্ণ মনটা কৌযেয়বদন| তথা। 
খেতৈধিলেপূনৈঃ পুপৈরলঙ্কারৈশ্চ ভূষিতা। 
আদিত্যমঞ্াস্তস্থ ব্রহ্মলো কগভাথবা। 
অক্ষসৃত্রধর দেবী গল্মাঘনগতা! তথা । 

ৃ ্্রীগ্ুরুধ্যান। 
মহআারে গহাপদে কি্রন্থগণশোভিতে | 
্রননপর্নপত্রাঙ্গীং ঘনপী নপয়ৌধরাম,। 

প্রমননব্দণীৎ ক্গীণমধ্যাৎ ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুম্। 

পন্নরাগর্সমাভামাংরক্তবন্স্থেশাভনাম,। 
ডি বক্তনৃপুরশৌভিতাম্। 

্লগন্্ীতীকাশপাঁদপন্নবিশোি তমৃ। 

শরদিন্দুপ্রতীকাশাং রক্তোড্তাদিতকুণ্ডলাম্। 

স্বনাথবাঃ ৮ বরাভয়করামজীম্। 

কুমারীধ্যান। 
বালরূপাঞ্চ ত্রৈলো ক্যনন্বরীং বরবর্ণিনীম্। 
নানালঙ্কারনত্াঞ্গীং ভদ্রবিদ্ভাগাকাশিনীম্। 

চাঁরুহান্যাং মহীনন্দহদয়াং শুভদাৎ শুতাম্। 

নন্_ও ভী' শ্রী হ' হেদীঃ (অমুক ) কুমার্য্যে নমঃ | 

দক্সিণাদেবী-ধ্যান। 

ধীক্ষাংশসনতৃতাং দক্ষিণাঁং কমলাং কলাম্। 
সর্বকশ্ুন্ন দৃক্ষীঞ্চ ফলদাং মর্বকরশুণমূ। 

বিষ্কোঃ শক্কিস্বরূপাঞ্চ স্শীলাং শুভদাং ভে ॥ 

মনত্র--$ হী রী' হী দক্ষিণা়ে শ্বাহা। 



৩২০ ধ্যানরত্মমালা | 

গঙ্গাধ্যান | 
হৃরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্ত্রাযুতসমপ্রভামূ। 

চামরৈবীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্। 

নুগ্রসন্গাং হৃবদনাং করুণার্্রনিজান্তরাম্। 

হুধাপ্লাবিত তৃপৃষটামার্্গন্ধাছলেপনাঘু। 

ব্েলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিতিরভিষ্ট ভাম, | 
ম্ত্র-গাং গঞ্গায়ৈ বিশসুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ শাস্তিগদাযিসৈ 

নারায়টণ্য নমো নমঃ | 
প্রণাম-সগ্ভঃ গাতকমংহস্্রী সচ্ভো চুঃখবিনাশিনী। 

লৃখদা মোক্ষদ! গ্গ! গঙ্গৈব গরম! গতিঃ | 

গ্রকারান্তর--শ্বেতচম্পকবর্ণাতাং গঙ্গাং পাপপ্রণাশিনীম, | 

রুষ্ণবিগ্রহসস্তৃতাং কুষ্ণভুল্যাং পরাং সতীম, | 

বহিপুদ্ধাংগুকাধানাং ররভূষণ ইিতাম | 

শরংপূর্ণেন্দশতক প্রভা ভুষ্টকরাং বরাম। 

ঈষদধাদযগ্রনন্াস্যাং শঙ্বৎ১৯যৌবনাম,। 
নারায়ণপ্রিয়াং শান্তাং মংঠে'এাগ্যদমন্তিতাম। 
বিত্রতীং কবরীতারং মালতীমালযসংযুতাম,। 

সিন্দুরবিন্ুললিতাৎ সার্ধং চন্দনবিন্দুতিঃ। 

কম্ত,রীপত্রকং গণ্ডে নানাচিত্রপমধিতাঁম. । 

পক্বিষ্বং বিনিন্য্যৈব চার্বোষ্টপুটমুত্ধমাম. | 

মুক্তাপংক্তি গ্রভাঙুটদন্তপংক্রিননোহরামং। 

নুচারুবক্রনগনাং সকটাক্ষাৎ মনোরমাম,। 

কঠিনজফলাকারং স্তনবুগ্যং সত্রকম.। 

বৃহতশ্রোণীং সুকঠিনীং রস্তাত্তস্তবিনির্দিতাম.। 

স্লপন্নগ্রভাজুষ্টগাঁদপন্নধুগং বরম.। 
রত্রগাশকসংযুক্কং কুঙগুমাক্তং সঘাবকম।. 



ধ্যানরত্ুমালা | ৩২১ 

দেবেজমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণম 1 
স্রসিদ্ধমুনীন্ৈ“ দতার্ধ্যসংঘুতং মুদা। 

তপস্থিমৌলিনিকরত্রমরশেণিসংযুতম,। 

মুকেঃ পদং মুমৃক্ষুণাং কামিনাং স্বর্থভোগদম,। 

বরাং বরেণ্যাং বরদাং ভক্তান্থগ্রহকাতরাম.। 

শ্রবিষ্কোঃ পদদা ্রীঞ্চ তজে বিঝুপদীং দতীম। 

প্রকারান্তর--চতুহুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ববাবয়বভূষিতাম. 
রত্বকৃস্তাং দিতান্তোজাং বরদামভয়গ্রদীম.। 

স্থেতবস্ত্রপরীধানাং মুক্তামণিবিভূষিতাম.। 

ততে। ধ্যায়েৎ সুব্ধপাঞ্চ চন্ত্রাযুতসম প্রভাম,| 

চামরৈরীদ্গামানাঞ্চ শ্বেতচ্ছাত্রোপশোভিতাম, | 
নু গ্রসন্নাং হুবদনাং করণার্জনিজান্তরাম,। 

নুধাপ্নাবিত হপৃষ্টামাপ্গন্ধানুলেপনাম,। 

ত্রৈলো ক্রু গঙ্গাং দেবাদিতিরভি্,তাম।। 
দিবারূপবি সী দিব্যমাল্যাহলেপনাম, ॥ 

তৃলসীর ধ্যান । 

ধারেদ্দেবীং নবশশিমুখীং পকবিশ্বাধরোটীং) 
বি্বোতন্তীং কুচমুগভরানম্রকলান্ন্টিম,। 

ঈষদ্ধাস্যাং ললিতবদনাং চন্ত্রগ্য্যাগিনেতাং, 
শ্বেতা্গীং তামতয়বরদাং শ্বেতপদ্মাদনস্থাম. | 

প্রগাম-_বৃদ্দায়ৈ তুলসীদেব্যে প্রিয়া কেশবম্য চ। 

বিুভভিগগ্রদে দেবি সতযবত্যে নমোনমঃ। 

হ্ব--গ্রী হী রী এ বৃন্দাবন্তে স্থাহ!। 
৯০০ 



৩২২ ধ্যানরত্ুমালা । 

শ্রীরাধিকার ধ্যান। 
তপ্স্বর্ণপ্রভাং রাঁধাং সর্ববালক্কার কুষিতাম। 

নীলবস্ত্রপরীধানাং ভে বৃন্দাবনেশ্বরীম, ॥ 
মন্্র_ও' হী" শ্রী" রাধিকায়ৈ স্বাহা। 

( ১) প্রধাম__নবীনহেমগৌরাঙগীং পূর্ণাননাবতীং সীম 

বুষভা্ুম্থতাং দেবীং বনে রাধাং জগণগ্রস্থম | 

(২) প্রণাম -তণ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বুন্দাবনেশ্বরি। 

বুষভানুমুতে দেবি গ্রণমামি হরিপ্রিয়ে । 

(৩) প্রণাম--রামোৎসববিলামিন্যে নমস্তে পরমেস্বরি। 

কৃষ্চপ্রাণাধিকে রাঁধে পরমানন্দকিগ্রহে। 

(৪)- রাধীং রাসেশ্বরীং রহ্যাং স্বর্ণকুগুলভূষিতাম, | 

বৃষতান্স্থাতাং দেবীং নমামি শ্রীহরিপ্রিয়াম, | 
গায়ন্্রীশ্রীরাধায়ৈ বিদ্মহে কৃষ্ণবন্নভায়ৈ ধীম্হি তন্ন রা | 

গ্রচোদরা। 

প্রকারান্থর-_তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং চি  গ্লাপিনীয | 

সিনদরবিনূশোভাচ্যাং কন্ত,রীবরপত্রিকাম্। 

ইন্দীব্রবিশালাক্ষীং শ্ীযুক্তকমলাননাম্। 

মধুরন্ষেরসস্তাযাং বিশ্বাধরনূর্ধাময়ীমূ্॥ 

» বাসাগ্রবিলসনুক্াং কপোলালোলকুত্লাম্। 

ুগ্ু্রফলবক্ষোজাং শঙ্খকম্কণধা'রিণীম্॥ 

ম্লিকাহারকেয়ুরাং নীলকৌধেয়হ্ষিতাম্। 

আলক্তপাদ কমলাং কৃজনপুররগ্জিনীম্। 
লীলাঙগাবণ্যকল্যাপীং লীলাগানবিনোদিনীম্। 

যায়ে ৃ দ্দাৰনে রম্যাং পরদারাধ্যরাধিকাম্। 

পকারাস্তর__হেমাভাং ঘিতুঙ্গাং বরাভয়বরাং নীলাঙ্থরেণাৃতাং, 
্যামক্রোডব্তাসিনীং ভগবতীং সিনুরপুঞজ্ঘলাম,। 



ধ্যানরত্বমাল|। ৩২৩ 

লোলাক্ষীৎ নঘযৌবনাং স্মিতমুখীং বিশ্বাধরাং রাধিকাং, 

নিত্যানন্নময়ীং বিলাসনিলয়াৎ দিব্যাঙ্গ হুষাং ভে ॥ 

প্রকাৰান্তর__বাসপার্থে স্থিতাং তন্ত রাধিকাঞ্চ ম্মরেন্ততঃ | 

মু্টীননীলঘদনাং জ্রুতহেমসমগ্রতাম্॥ 
গটাঞ্চলেনাবৃতার্দস্ম্মেরাননপন্থজাম্। 

কাস্তবক্তে, স্তস্তবৃত্যচ্চকোরীচঞ্চলেক্ষণাম্ ॥ 

জনুষ্ঠতর্জনীভ্যাঞ্চ নিজপ্রিয়মুখাঘুজে। 

অপর়ন্তীং পুণফালীং পর্ণচূরণসমন্তিতাম্॥ 
ুক্তাহারন্রচ্চারুপীনোন্নতপয়োধরামূ। 

ক্ষীণমধ্যাং পৃরুশ্রোপীং কিন্কিণীজালশোভিতাম্ ॥ 
রত্বতাড়স্ককেয়ু রমুদ্রাবলয়ধারিণীম্! 

রণৎকনকমজীরবন্বপাদাঙ্ুরীয়কাম্ ॥ 
লাবপ্যসারমুগ্ধাঙ্গীং সর্ববাবয়বনুন্রীম্। 

আনন্দরপুসংষ্তাং প্রসমাং নবধৌবনাম্॥ 
গ্রকারান্তর_-অমলক-উউীতং নীলবস্তাং জকেশীত 

শশধরসমব্ত1ং গঞজনাঙ্গীং মনোজ্ঞাম্। 

স্তনযুগগতযুক্কী দা মদীপ্ত1ং কিশোরী 

ব্রজ্পতিস্থৃতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েহহম্ ॥ 

মঞ্জরী ধ্যান। 

লৃবঙ্গমঞ্জরীর ধ্যান। 

লবঙ্গমঞ্জরীং বন্দে নানাবেশমনোহরাম্। 

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং নীলব্ত্াং সুশোভনীম্। 

লব নমঞ্জরীরূপং বন্দেহহং শ্রীসনাতনম্। 
গ্ঁ স্বামিনং গ্রেমরূপং দয়ানুং ভক্তরাজকম্॥ 



৩২৪ ধ্যানরতুমাল! | 

প্রকারাস্তর-_ চপলাদ্যুতিনিন্দিকান্তি কাংপ্ুত্রতীরাবলিশোতিতান্বরামূ। 

ব্রজরাজন্তপ্রমোদিনীং, প্রভজে তাঞ্চ লবঙলগমঞ্জরীম্॥ 

গ্রকারাস্তর্তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং বিচিত্রান্থরধারিণীম্। 
ৰয়স্যাং সর্বন্থদাং রম্যাং নবকিশোরিকাম্ 

নিকুঞজমণিমলিরে ছয়োঃ সেবাপরার়ণাম্। 

নানারসনর্ধময়্ীং লবঙ্গমপ্তরীং ভজে ॥ 

বূপমন্জরীর ধ্যান। 

গোরোচনাঙ্গরুচিরাং সুন্মেরনুরমাননাম্) 

শিখিপিষ্ইনিভাক্করাং সর্বগোপীনুহত্তমাম্ ॥) 

নানারসকৌতুকেন মধ্যবয়ঃসমন্থিতাধৃ। 

বৃন্দাবনারপ্যমধ্যে লিকু মগিমন্দিরে 1 

ভাবানুশাং সর্বারাধ্যাং রাধাবৃষ্গ্বরীরসীষ,। 

তৎসেবাদিগুপৈ: শরেষাং রারূপম্তরীং ভে 
রকারাস্তর-_ গোরোচনানিনিনিজপরকা,),: 

মারুরপিষ্ছাতন্থচীনবস্তাম্। ৃ 

প্রীরাধিকাপাদসরোজদাদীং, 

রূপাধ্যিকাং মঞ্জরিকাৎ জাম ॥ 

রস্মঞ্জরীর ধ্যান। 

হংসপক্ষরচিরেণ বাসসা, সংযুতাৎ ৰিকচচম্পকছ্যুতিম.। 

চারুরূপঞ্জগসম্পদহ্বিতাং, সর্বদাপি রসমঞ্জরীং তজে ॥ 

গুণমঞ্জরীর ধ্যান। 

তপ্তকাঞ্জনবর্ণাভীং সর্বরসপ্রদীপরীম্। 

বৃন্দাবিগিনমধ্যে তু নিকুঞ্জমধিমনিরে ॥ 



ধ্যানরত্ুমাল!। ৩২ 

নানারসপ্রভেদেন নর্ভনে চ বিশারদাস্। 

মৃদ্মধুরবচনাং শ্রী গুণমঞ্জরীং ভজে ॥ 

প্রকারাস্তর--জবানিভদুকৃল্যাচ্যাং তড়িদালিতনুচ্ছবিম, 

কষ্চামোদক্ৃতীপেক্ষাৎ ভজেহ্হং গুণমঞ্জরীম॥ 

বতিমঞ্জররীর ধ্যান । 

তারাপিবাসোযুগলং বসানাংতড়িংসমানম্বতনুচ্ছবিঞ্ণ । 

প্রীরাধিকায় নিকটে বসন্তীং, ভজে সুরূপাৎ বৃতিমঞ্জরীং তীষ্ | 

প্রক্কারান্তর--নবতড়িৎসমানাভাং নীলপষ্টান্বরাবৃতাম, । 

সর্বাসাং হখদাং রম্যাং নিকুঞ্জনমবস্থিতাম, | 

য়োঃ সেবানিমগ্রাঞ্চ তাং ভজে রতিমঞ্জরীম,। 

বিলাসমঞ্জরীর ধ্যান। 

বর্ণকৈতকবিনিন্দিকায়কাং, নিন্দিত মরকান্তিকান্থরাম্। 

কষ্ণপাদকমলো গর্ত -মর্চয়ামি সুবিলাসমঞ্জরীম্॥ 

প্রকারান্তর__ফুল্পহেমাজবগাভাং উড়,রানিভান্বরাম্। 

সর্ধপ্রিয়করাং শ্রেঠঠাং ছন়োরানন্দদায়িনীম্। 

মঞ্রীগুণগন্ভীরাং বিলামমঞ্জরীং তজে | 

অনঙ্গমঞ্জরীর ধ্যান । 

বাধাতরজেন্তরাুজপাদপন্কজ,চ্ছটা মরালীককতচিদ্ধতীকম,। 

মমন্তগোপীজনরাগমঞ্জরী, মনঙ্পূর্বাং প্রথমামি মঞ্জরীম, | 

বমন্তকালোগ্তবকেতকীততি, গ্রভাবিভন্থুতটকান্তিডঙ্বরম,। 

বিলাসসন্ধাননিদীনচাতুরী,মনকপূর্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম,। 

মুধাকরব্রাতরমাকরাননাং, নুর বিশবারুণনুন্নরাধরীম,। 

ুকুন্যসঙগোৎসবরায়গর্নি,মনপূর্বাং প্রণমামি মসীম, | 



৩২৩ ধ্যানরত্বমালা। 

বলিঙয়ীবন্লরিবন্ধমধ্যমাং, বৃহ্মিতগ্বা্সিতরতবমেধলাম,। 

গদদয়ালস্বিতচারু্চ্চরী,-মনঙগপূর্বাং প্রথমামি মঞ্জরীম, । 

শ্রীরাধিকাপ্রাণসম| কনীক্সী, বিশাৎয়া শিক্ষিতসধ্যসৌষ্ঠবাম 

লীলামৃতপ্র্লিতাঙ্গমাধুরী,-মনদপুর্াং প্রণমাঁমি মঞ্জরীম | 

বিনিন্দিতেন্দীবরভাম্বরাস্বরা,-মনঙ্গরক্তারুণকঞ্ুকাঞ্চিতাম,। 

সদান্ফুরদ্থাদশবর্ষমাধুরী.-মননপূর্ববাং প্রথমাসি অঞ্জরীম, | 

অনঙ্গনন্দাসুজকুঞজসংস্থিতিং, বিশো ক কন্তেক্গিতদৌত্যপদ্ধতিম্। 

দ্বনাথসেবাধিকৃতাবধীশ্বরী,-মননপূর্বাং গ্রণমামি মঞ্জরীম.। 

স্তনতয়ানিনিতদাড়িমীফলাং কপোললোলারুণরত্কুগুলাঁম,। 

_ গ্রতপ্তচানীকররো চিবরলরী,মননপূর্বাং প্রণমামি মগ্ররীম 

রন্দার ধ্যনি। 

গাজেয়চাম্পেয়ভড়িদ বিনিন্দি,-রুচি প্রবাহস্সপিতাতববৃন্দে | 

ব্ধুকবিষ্ঠোতিতদিব্যবানে, বৃনে তে ত্বচ্রণারবিনগ,। 
এ ্ 

ন্্রাবলীর ধ্যা$ 

হেমাতাং মধুরন্বরাং বিধুমুখীং গান্ধর্ববিষ্ভারতাং 

নানাভুষণভূষিতাঙ্গমধুরাং জাতীনুমন্লীঅজম,। 

বীগাব্রস্ুবাদিনীং বরতন্থং চিত্রান্থরং বিব্রতীং, | 

ধ্যায়ে কৃষ্ণপরায়ণাং হচিবুকাং চন্ত্রাবলীং মঞুলাম, 

শ্্ীরাধিকাঁর অসথী | 

ললিতার ধ্যান। 

নবগোরোচনাবর্ণাং শিথিপিঞনিতান্বরাম, 

সর্বন্ত সুথদাং রম্যামনঙ্গাদ্বজনংস্থিতাম.।) 

নানারমবিনোদেন নুণ্রোঢাং যৌবনাধিতাম,) 



ধ্যানরত্বমালা । ৩২৭ 

রাধাপরপ্রিয়াং রেষ্ঠাং নিকুঞ্জমণিমনিয়ম. 

রাধিকারুষ্য়োঃ পারে ললিতাং তামহং ভে । 

গ্রকারান্তর-_শ্রীরাধাপ্রিয়সঙ্গিনীং বিধুমুখীং কৃষপরিয়াং প্রেয়সীং, 
হেমাভাং পরিবাদিনীং সুমধুরব্বানাং স্বেশাম্থরাম, | 

সদ্রত্বাতরণৈর্মনোজস্থতন্তং নিত্যাং জগন্মোহিনীং, 

বনে শ্রুললিতাং কুরঙগনয়নীং পীতা্বরেণাবৃতীম 

বিশাখাঁর ধ্যান । 

নীল্তারাব্লীবন্ত্াং বিদ্যৎপু্জসমগ্রভাম্ । 

নানারসনর্শধরাং দ্ধয়োঃ কেলিপ্রমোদিতামূ। 
নানাভরণভূষাঢ্যাং নিকুসমৰস্থিত।ম্। 

প্রোঢাং সুযৌবনাবস্থাং বন্্ালঙ্কারসেবিভাম্। 
কামন্ত সুকু্াং কুঙ্জে বিশাখাং তামহং তজে ॥ 

গ্রকারা স্কর-_-সৌধাঁসিনীনিচয়টা রূরুচিগ্রতীকা ং, 
শি... এ ী 
শরাধিকে উচ্চ রিত্রপুণানুরূপাং) 

সাগন্থচন্দনরতাং কলয়ে বিশাখাম্ ॥ 

সুচিত্রা ঝ৷ চিত্রার ধ্যান। 

কার্খীরগৌরবর্ণাভাং শ্বেতরক্তান্থরাবৃতাম্। 

কিশোরীবয়সীঞ্চেব মধীমধ্যে হুনপ্দাম্ ॥ 

জয়স্তিমালাচরিতাং নানাচাতুরধ্যপর্ডিচাম্। 

সর্বরনপ্রমোদেন স্থুচিত্রাং তামহং তজে ॥ 

গ্রকারাস্তর-কাশ্বীরকান্তিকমনীয়কলেবরাতাং, 

নু্গিগ্ধকাঞ্চনচয়গ্রভচারুচেলামূ। 

শ্রীরাধিকে তব মনৌরথবন্তদানে, 

চিত্রাং বিচিতরহদ়াং বরদাং গ্রপদ্যে ॥ 



৩২৮ ধ্যানরত্র্মালি!। 

ইন্দ্ুরেখ। বা ইন্দুলেখার ধ্যান | 

বৃত্যোত্সবাং হি হরিতালমবুজ্জলাভাং 

সদ্দাড়িমীকুহ্মকান্তিমনোজ্ঞচেলাম্। 

বন্দে মুদা রূচিবিনিজ্জিতচন্ত্রলেখাং 

শ্রীরাধিকে তব দখীসহমিন্দুরেখামূ ॥ 

প্রকারান্তর--হরিতালোজ্জপবর্ণাং রক্তার্ধরপরাং বরাম্। 

সথী প্রণরিনীং শ্রেষ্ঠাং নানানৃত্যবিশারদাম্॥ 

কিশোরবয়সীং রম্যাং নানালঙ্কারভূষিতামূ। 

নিকুপ্রমণিবেদিস্থাং ইন্দুলেখাং মখীং ভজে | 

চম্পকলতার ধ্যান। 

ফল্লচম্প কবর্ণাভাং চামপক্ষ্য্থরাবৃতাম্। 

মকলগুণগন্তীবাং সর্বসন্ধানকারিণীম্ | 

প্রোাং স্ুযৌবনাবস্থাং নান ১ িতাম্ | 

নানালঙ্কারভূষাঠ্যাং সপ তজে ॥ 

প্রকারাস্তর--সদ্রহচামরকরাং বরচম্পকাতাং, 

টাসাখ/পক্ষিরূচিরচ্ছবিচারুচেলাদ্। 

সর্বান্ গুণান্তলয়িতুং দধতীং বিশাখাং, 

রাধে চ চম্পকলতাং ভবতী গ্রণদ্যে ॥ 

রঙ্গদেবীর ধ্যান । 

পদ্নকিপ্ন্কবর্ণীভাং জবারাগিইকৃলকাম্। 

নানারসপ্রভেদেন সর্ধক্ীড়ান্থ পঙ্িতাম্ ॥ 

মুছমধুরবচনাং নানাভরণভূফিতাম্। 

রসোদগারভাবপরা!, ভবেহহ। রঙগদেবিকামূ ॥ 



ধ্যানরত্ুমালা | ৬২৪ 

প্রকা রাস্তর--সংগন্নকেশরমনোহরকান্তিদেহাং, 
প্রোদ্যজ্জবাকু মী ধিতিটারুচেলাম্। 
গ্রায়েণ চ্পকলতাধিগুণাং হুশীলাং, 

রাধে ভজে প্রিয়সথীং তর রঙ্গদেবীম্॥ 

তুঙ্গবিষ্ঞার ধ্যান। 

চম্ত্রীংশুকুদাবর্ণাস্াং টাসবর্ণনিভাম্বরাম্ 

নীনারমবিনোদেন কিশোরীং নবযৌবনাম্। 

ঘয়োঃ সেবানিমগ্নাং তাং নানালস্কারভূষিতামূ। 

নানাবাগ্ভকারিণীঞ তুর্গবিষ্ভামহং তজে ॥ 

প্রকারান্তর--সঙ্চন্্রন্দনমনোহরবকুঙ্মাভাং, 

পাওুচ্ছবিগ্রচুরকান্তিবিলসন্দ.কুলামু। 

সর্ধত্র কোব্দিতয়া মহিতাং সসজা/ 

রাধে তযোষটুজিজাবীং তব তুক্ষবিদ্াম্। 

স্থদেবীর ধ্যান। 

তণ্ঠকাঞ্চনবর্ণাভাং শোণপুণ্পান্থরাবৃতা্্। 

সর্বাসাৎ সুখদাং রম্যাং সখীমধ্যে সমান্িতাম্ ॥ 

কৈশোৌরবয়সীং দিব্যাং নানালঙ্কারভূধিতাম্। 

গন্ধচন্দনসংযুক্ীং বচনেন সথগপ্ডিতীম্ ॥ 

নিকুপ্রমণিমধাস্থাং সুদেবীং তামহং তে | 

গকারাস্তর-_ প্রোত্গুগুঞ্ককনকচ্ছৃবিচারুদেহাং, 

প্রোদ্যৎপ্রবালনিচয়গ্রভীচারুচেলাম্। 

সর্ধামুজীবনগুণোজ্জলভক্তিদক্ষাং, 

প্রী়াধিকে তব সখীং কলয়ে হুদেবীম্॥ 



৩5 ধ্যানরত্ুমালা | 

শূলিনীর ধ্যার্ন। 

অধ্যারঢাং মৃগেন্্রং সজলজলধরস্তামলাং হস্তপ!, 

গৃলং বাণং কৃপাণস্তরিজলজগদাচাপপাশান্ বহস্তীম্। 

চন্তরোততংসাং ত্রিনেত্রাং চতস্থভিরসিম্ৎথেটকং বিভ্রতীভিঃ, 
কন্ঠাভিঃ সেব্যমানাং গ্রতিভয়তয়দাং শুলিনীং ভাবয়ামি 

মনরস্প্জন জল শুলিনী দুষ্টগ্রহ হু' ফট স্বাহা। 

উমার ধ্যান। 

ঈুবর্ণসদৃশীং গৌরীং তুজদর-সমহ্বিতামূ। 
নীলারবিন্দং বামেন পাণিন। বিএতীং সদ ॥ 

হৃণুূং চামরং ধৃত্ব! ভ্গন্তাঙ্গে চ দক্ষিণে। 

বিদ্যদ্য দক্ষিণং হস্তং তি্টন্তীং পরিচিন্তয়ে ॥ 

বিনাপি মাতরং তাং হি রুদ্রাং ভক্তত্ত চিত্তয়েং। 

হিইজাং স্বণগোরাদীং পরস্ু২রনীম। . 
যান্্ধানথিতে পন্নে পন্মাদনর্গতাং সতীম্॥ 

ধনদার ধ্যান। 

কু্কুমোদয গর্ভাভাং কিঞিদ্যৌবনশালিনীমু। 
মুণালকোমলতুজাং কেমুরাঙ্গদভূষণাম্। 

তুলাকোটিগরিত্রান্তপাদপদ়ান্থিতাম্। 

মাণিকাহারমুকুটকুগডলাদিবিভূষিতাম্। 

নীলোৎপরণৃশং কিঞিুগ্তৎকুচবিরাজিতাম্। 

ধরাভ্যাং ত্রাম্যংকমলাং রক্তবন্ত্রাঙগয়াগিণীম্। 

হেমগ্রাকাররসধ্যস্থাং রন্বদিংহাসনোপরি | 

ধ্যায়েৎ কল্পতরোরূলে দেবতাং ধনদায়িকাম্॥ 
মন্ত্র--ধৎ ত্র শ্রী রতিপ্রিয়ে স্বাহা। 



ধ্যানরত্বমালা । 

্রহ্মত্রীর ধ্যান। 

ভবিকলশশিরাজন্মৌলিরাবন্ধপাশা- 

সুশরুচিরকরাজা বন্ধুজীবারুণাঙ্গী | 

অমরনিকরবন্দ্যা ত্রীক্ষবা শোণলেপাং" 

শুককুহুমযূতা স্যাৎ সম্পদে পার্বতী ঝঃ॥ 

মন্ত্রী নমে। ব্রহ্ষশ্রীঃ। 

ত্রিপুটার ধ্যান। 

পারিজাতবনে রম্যে মণ্তুপে মণিকুদ্রিমে। 

রত্বমিংহাসনে রম্যে পন্মে ফট.কোণশোভিতে। 

অধস্তাৎ কল্পবৃক্ষস্য নিষগনীং দেবতাং শ্বরেৎ। 

চাঁপং পাঁশান্ুজসরসিজান্যক্কুশং পুষ্পবাপান্, 

সংবিভ্রাণাং করসরসিন্ৈ রত্বমৌনীং ত্রিনেত্রাম। 
হেমাক্জাভাং বু্ুতাং রদ্রমঞ্্রীরকাফীং 
্রৈবেযা গ্ৈবিলামিিনুং ভাবয়েচছক্তিমীদ্যাম্। 
চাঁমরাদর্শতামুলকরগুকসমূদগকান্। 

বহস্তীভিঃ কুচার্তাভিদুতীতিঃ পরিবারিতামূ। 
করুণামতবধিণ্যা! গশ্তস্তীং সাঁধকং দৃশা | 

হন ভ্রী'ভী রী। 

ত্বরিতার ধ্যান। 

স্ামং বর্িকলাপশেখরযুতামাবদ্বপর্ণাংশুকাং, 

গুঞ্কাহারলমৎপয়োধরনতাম্ষটাহিপান্ বিভ্রতীম 
তাড়ন্কাঙ্গমেথলা গুণরণন্মঞ্জীরতাং গরঁপিতান্, 

কৈয়াতীং বরদাছয়োগ্ততকরাং দেবীং ত্রিনেত্রাং ভঙ্কে 

মন্ব_তুতী হু খেচছেক্ষনী ভূ ক্গে হী ফট। 



৩৩২. 

সবার মারিহ্বনীষ্গীম্।, , 

নব রী নিতযানিয়ে মদজবে স্বাহা। 

রক্তানৌ রদ্কপোতে ররিদলকষলাভাত্তরে গরিষগং, 

রক্কাঙ্গীং রক্তমৌলিন্দুরিতপপিকলাং স্বেরব্জা ত্রিনেত্রাদ্ 

রীজপুরেষুগাশান্ুশমদনধন্থঃসথকগালানি হস্তে 

বিভ্রাগামানত্বাঙ্গীং মনভরনমিতামধিকাধী শ্র্নামঃ ॥ 

মন রী নিভািয়ে বে হা. 

ইবন 

খেতষ্পববর্ণাভাং শত্চজ্রসমওরভাম্। 

 চদ্দনোক্ষিতল্ধাঙ্গীং সর্বতৃষপিষিভামূ ॥ 

র্াধারাং রতবগর্ভাং র্াবনঠীমবিত্বা্। : 

বনিাংগুকাধানাং জশ্ষিতাং বন্দিতং বে 

ম্-$ হী শ্রী ব। বনুঘাট বা | 

০৩৫ 

) এ 



 বিনামীগুলে ও" 

লর্বাপেক্ষ। সুলতে সর্দজরনপ্রশংসিত ধিশুদ্ধ সব্গ্রস্থ প্রচার! 
(বিন। আশঙ্কায় যে কোন উতৎ্তৃষ্ট ও আসল গ্রন্থ প্র প্থির একমাত্র স্থা্দ। 

চিরপরিচিত ধর্ম শ্রিত ও জগখিখ্যাত সুলভ-গ্রস্থ-প্রবাশক | 

মমুন্ত- সাহিত্য প্রকাশ কার্যালয় ] 
১২৭ নং মস্ঙ্িপ্বাড়ী স্্ীট, দর্সিপাড়া, ক(লকাত11 

খাজা,মহারাপ।১জজব্যারিষ্টার,জমিদার ও পিক্ষিতমগুলীর সহাধাকৃত 
৩৫ বংসর স্থাপিভ বৃহৎ পুস্বকালয়। পত্র লিখলেই সর্বাপেক্ষা 

নুলভে সকল রকম পুস্তক ও বিস্বৃত তালিক। পাঠান ধায়। . 
টস ৯৯০2 
বর পুন্যকের মানুর লাগে না, এজন্য অন্থাত্র লইলেই ঠকিবেন। 

ভিঃ 1পঃ খরচ প্রতি প্যাকেটে /* এক আনা মাত্র লাগে। 

াহিত্যজগতে নৃতন সৃষ্টি! ভারতে অদ্বিতীয় কাণ্ড! 

| বিরাট আয়োজন 

খানি উপহারষহ অলী রথ! ৃ 
আজ গমগ্র বঙ্গে সমগ্র ভারতে রর সহিত যে'বগ! কর! 

বাইতেছে দে,খবসহতোর উদ্ল্ি অন। ব্জয়ান' দের, [বশেষে অভাব 

মোটনার্থ নানাদিগেশীয় গতীরগবেষাপূর্ণ নানান ভাবার 
প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ অঙ্গনে বিস্তর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
মণ্ডলীর সাহাব বিপুল অধ্ব্যায়ে এই, প্রকা্ ধর্ম-ন্-কাম+ 
মোষ গায়ক এস্থাযলী প্রক[ধ় হুই়্াছে। শিক্ষিত, . জর্ধী 
কি, যুংক, বৃদ্ধ, ডাক্তার, উরিল, 'শির্ষক, ছাত্র, ব্যবসাসী 

₹ সাগামর খার্দিক, সংআাদী -গাগৃহস্থমাত্েরই, গ্রতি পধবিগ্েলে 
পঙোজদীয় দুখ, পাখি, জান ও বহদর্শিতাগুদায়ক দৈবির ধন 



ব.. বলাক এও মধ ১২৭ লংগাস্জিত্যাড়
ী টি, ফালকাভা। 

ইছ!তে গ্রধানত£ কি কি বিষয় আছে দেখুন। 

প্রকরণ, বেঘ, বেদাল, গন্ধে, উপনিঘদ, ঘশন, যেই, 

স্ৈতধা্, অইৈতবাদ, বেদের নিত্য ও অপৌকরুহেয়তা, পুষ়াৎ 

হাতার, রামাহণ, গীতা, তশানজ, সৃতি, জ্যোতিষ, রস, 

ইন্জজাল, ধ্যান, স্তব, কচ, ফট্চক্র। গায়ত্রী, ভগ) সন্ধ্যা, র্জী 

টান; শাসত্ীর বাবস্থা, মত্ত শান বচন, নীতি কথা, নাষাবঙ্গী 

গ্সড়ি বিবিধ শাস্্রালোচন!। তা ছাড়া ভীর্ঘভ্রমণ, দেশভ্রষণ। 

কৃঙ্গোল, ইত্ডিহাস, গৌরাণিক উপাখ্যান,মহাপুরুষচরিত উত্তিষ, রস! 

সন, বিজ্ঞান) হোমিওপ্যাথিক, এলোপা!ধিক, আবুর্ধে্ ও হকিযি 

কিকিংলা, পেটটওহঘ, গাকপ্রণালী, দোহাবলী প্রভৃতি অসংখ্য 

বিঘয় আছে, ইহা পাঠে গৃহধর্্, স্ীশিক্ষা, যৌবনরক্ষ। বিবাঞ্চ 

ইন্রিত্বপরিচালনা, খতু,গর্ত, সী ব্যাবি, যাত্রী শিক্ষা, শিশুগালন, শি 

নিক্ষা, বারাক! চরিত, মাহকসেবন,সৌখীন- গন্ধ ব্যাধি ও্বত্, 

কলকারখানা, ববরষ্ঠ্যাম্প প্রস্থত, চিত্রবিদ্যা, অথনীতি, 

জমিদারী, মহাছনী ও হিসাবপ্রাদিও শিখিতে পারিবেন। . 

. কাবার স্বৌতিক বিজ মেস্মেরিজমূ, স্পিরিচুয়ালি
জম, সমাজা। 

ঙ্য, প্রবাদ বাকা, সর্বদেশীয ক্রীড়া দৃক, ম্যাজিক ও তো: 

হিদ্যচ লালখালো। তুবড়ী,হাউই প্র ২8তসবাজী ) স্রঞক তাগ 

পাখাদি ভ্রীড়া; কুস্তি ও জীবনাহি বধলাতি বৈজ্ঞানিক জীদা ও 

গলির কথ, হেয়ালি, বরধাত্রির প্র, বাঁধা প্রভৃতি কৌতুক । 

এহাযতীত যৌন ত্বরণ, বাইবেল কখা,জৈনবর্, গার অ 

র্শলাছি অনেক বিষ এবং উৎকষ্ট উতর গীত, বর্ধক 

স্বাহোর বোল, বিবিধ বসুশিষ্কা; পত্থা্দিলিখন প্রণালী, প্রেমপঞ্জ 

জপ্েৰ, বিষ্যাপতি, শাইকেল, হেসচজ, রবী এতৃতির সু 

কাবা, বাধস্থাপক বড়া, আদালত, সেসন, প্রিস্তিকোন্সিল, টাক! 

আইন, টটাস্প আন, ফৌছধারী ও ছেওয়ানি আইন, ঘি 

সাঙ্গ $স্ানাছি আইন, পাটা, কতূ
লতি ও হলির লিখনক্রণা্গী 

পিউনিনিগান আইন, সুরানিন, এরচেক, কোম্পানী কান 

.১ কিং ব্যান) টেলিধাফ, পোল আইন, বৃহৎ ব্যাপায় ও খিখ্যাং 

ূ :” এহং বাকি " ব্রিটিশ মারাঙ্গ্য, পা
সনগ্রণালী, | ৃ 

রা ও সিডার, রাড এ জয়া ধ্য জীবনী পতি ইহা” 
৮ 



 হসাক এত রটে নং অস্জিক্ধা়ী ইটা কলিকাতা) 
নিড১৪83538188883588578/8870118ভি? 

গত শত খণ্ডে সহত্র সহত্র বিভাগে বসক্ত। 

প্র হর মন্থন কাযা জগতের সমস্ত সম্গ্রন্থের সার এবং পিষ্ট 
' ও ালিবার বিষ লইয়া ইছ। স্কলিত হইয়াছে। অল্প সময়ে 

খত একখানি মাত্র গ্রন্থপাঠে জ্ঞানী হইবার মহানুধোগ । 

খ্বার এইসঙ্গে কুড়িখানি গ্রন্থ উপহার ! 
---১ারবা উপন্যাস,২লযুপামজন্থ, ৩ঙ্গোলেসকারুণী, ৪ সহিনূ' 
বনজ! শো, ৫ এখেলো, ৬ হামলেট, ৭ যোছি ওজুলিখ়েট, ৮ মাকত . 
(েখ, ৯ প্যায়াভাউজ লষ্ট) ১৭ লেভি অব্দি লেক, ১১ ইলিয়াত, 
১২ গুভেসি, ১৩ টেন্পে্, ১৪ গ্রযোধচন্ত্রোগয়। ১২ পরুস্থল।, 2৬ 

িঘঢৃত, ১৭ ভুর্গেশনন্দিনী, ১৮ দ্েবীচৌ ধুক্বাণী ১৯ বিষবৃক্ষ এফং 
২* স্বর্ণা প্রভৃতির অলেঘ মধ্যে গল্প এইসক্ধে গাখ!। 

[.. ক্খখচ মূল্য কত স্থলত দেখুন ! 
গয়প লক্ষাধিক বিষয়পূর্ণ গ্রন্থে মূল্য অধিক হওয়। উচিত; কিন্ত 

ইদদেশ জবিজ্র,তাই ৬২টাকা মাত্র ধার্ষয হইল । আবার বছল প্রচার 
ঈম্য অক্সমিনমাত্র বিতরণুবও মিকি মূল্যে, অর্থাৎ ১৫০ দেড় টাকায় 

ঘৰ; হিলাতি বাধা ২২টি, আরো ভ্ুবিধা-_বিজাপন অযান্,/ 
দ| হটুলে মূলা ফেরত দিবসটদ্জিতঞব এই সর্ধাজ্ঞানমম্পন্ন সর্ব্ব- 
বিদ্যাবিভূষিশ সর্বযগুববিশি্ মহাকোব এই হধোগে সংগ্রহ করুল। 

ধরে অগলুত্ব ২৩৩ ভিন্সি 1০৭5 
গুণ্বকধা, খধন্বকস্য, বড়খত্ের ঘরোয়া খপবর, গুলজার কলিতাড। 

সহযের নীখুত ফটে।, বেশ্তার মোহিনীমায়া। কপটপ্রেছ, ম্বরার 
নী, মেয়েচুরি, ভুষ্াচরিব্যবসা, বকাধাম্নিকের ভগামি, থিয়েটার, 
বহস্ক, মাচগান, রাজা জমিদার, চোর, ডাকাইত, ব্দমাইস 
ম্পট, গু প্রভৃতি সব্ববিধ চরিত্র দেখিবার প্রধান দর্পণ । 

জাবার, ঘ্বোর কলির ইন্বংবেজলকাহিনী, ভ্রাত। সপ্নির উচ্চশিক্ষা! 
টাণ্তেনধাধ্য সোনাগাছি রহস্য,গুপ্ত আডঢা, খুন, হত্যা, মারামারি, 

ঢালি, বাগানতোজ. লোটজাল, বিধবাচরিত ইত্যাদি নৃষ্তন নূর 
কাণ্ড ' সভীধগ লোমছর্ঘণ ঘটল সকল। শুদ্তিয় প্রেসের ছড়। 

চি) য়ের গড়াগড়ি খের বপন, চুঃখের বনী, পাধীয় গঠসঞ্ডেদী, 



৬ কা গা ১২৭ গং বীসাতী টাবণিকাকা। 
গত, এ. ৩ জিজ্ঞ ন্বিত্ঘনক্রীভ বি 
৮১০০৫৬৯১১৯৯ 

লাধকতেক্ঠ রামপ্রসাধ, কদলাকাত্ত) জয়দেব, বিদ্যাগতি, চধ্পীদা, 

.তানষেন, বৈভবাঞ্তরা) নানর। তুলমীদাস। রামমোহন (ক নিধু 
বাবু হরুট্াকুর, দাশরবি।মধুকান গ্রতৃতি এবং আধুনিক বঙ্িমচন্্ 
রবীন্দ্র, গিরিশঙ্োষ, রাদ্রকফ্করায়, স্বলোগোপাল, মাতরার প্রভৃতি 

কি ওত্থা কি কাব সকলেরই বাছা বাছ! উৎরষ্ট উৎকষ্ট গৎ, বোল 
এবং হুমিষ্ট ভাবময় হ্ায়ানন্বদায়ী ১১৫* টা গান আছে। ইহাতে 
যেরূপ গীত, গৎ ও বোল নাই, তাহা প্রায় কোথাও নাই। তাল্স, 

'স্তাা, রাগরাগিণী গাহিবার সময় ও তাহাদের চিত্র, ব্যাধ্যা, ধ্যান 
, ২. প্রত্যেক গীতের অকারাদ্দিক্রমে হুচীগত্রসহ একীধারে ৫* খানি 

গীত এস্ব। ইহা শত শত শাখা, উপশাখা ও মহত সহ 
সঙ্গীতরূপ গৃল্লবে পরিপূর্ণ বিনা ওস্তা্দে গানবাজনা শিক্ষা । হুর 
আলাপ গলালাধা হইতে ছা কাকা বোল, ও বায়া তবল1, মুদ, 
ঢোলক) সেতার) এস রাজ, বেহালা, হা 1, কুট, কর্ধেট,বীণ 
প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও শ্বরলিপি শিক্ষা, ক ডু ও সর্াষিধ বস্ত্র 
টিংষ্ট উৎকুই গং, শত সহ স্করুমে $ ধরণের ধিয়াটার, যাত্রা 

পাঁচালীর খেউর হইতে টগ্লা, খেয়ার. গ্রপ্দ পধ্যস্ত এবং বাইজি, 

ভাট,মাজি, ধাজড়.ছিজড়ের গান হটতে গোপাল উড়ের গলা, মযুর- 

'পঞ্ধীর গীত, গ্রামাগীত প্রভৃতি যাঠ! খুজিবেন ত্তাহাই॥পাইবেন । 
র্যা গ্শংসিত । মূল্য ৩২ স্থলে ১২ একটাকা। আবার কিরগময়ী, 
শৈলবালা, প্রত্তাবতী, সরলা এই ৪ খানি উপন্যাস উপহার 

এ, এরি শি, 

এল ল্ভ্জ হ্যা স্ফ-াস্পক্তা | 

এক্রগালিক অত্যাশ্চধ্য বপৃৰ্ষ ও অতি অন্তু কৌশলময় গ্রন্থ 
শ্রজাল, রূমায়ুন, ম্যাক, ভাহ্মতীর, খেলা, হোসেনথার 

| ু্জরুকি ও আয্মারাম সরকারের যাদৃবিদ্যা ও মায়ামন্্ 

বদি, আশ্চধ্যনক আমোদে মাতিতে চান, যদি নি্দোষ রুহ" 

অমুক রীতা (মোধিত হই চাম, বদি বাগুণের আশ কষমণ্ড 



হমাক এও সন্দ, ১২৭ নংযস্যাজনবাড়া ৮, ক)ল কা ড।.. ধা 
১ 888888855897855:8855855888882284 
এ আধুনিক বিজ্ঞানের অভাবনীয় কৌশল দেখিয়া চন্রকিত হইতে 
চান, তবে হুবিধ্যাত ত্যানিক ডেভনপোট' ব্রাঙগার্স প্রভৃতি.সাহ্ষ 

ছিগের এবং দেশীয় বাজিকবদিগের তাঙাসা শিখুন ! 
কিভ্রুপ আশ্চরঘ্য কা দেখুন! মহু্যকে স্বিখ্ড করিয়া! স্দীব- 

করণ, (ঁকাটামুণ্ডের কথা কওয়া, বীজ হইতে জঙ্গক্ষণ সধ্যে 
বৃক্ষ ও বদ উৎপাদন করা, মৃতপক্ষীর প্রাণদান, অস্ত লৌহেতর 
গোল! তক্ষণ,মুখ হইতে রাশিকৃত ভিম্ব বাহির করণ। মায়া-ুস্ত- 
কের মধ্যে একখুও কাগঞ্জ রাখিয়া ভাহাকে টাকাকরণ,তাসের মৃত, 

অকখানি তাসকে গোলাপফুল করা, একী ঘড়ি হামানদিস্বাতডে 
হুটিয়া জাবার তাহা সেই স্থান হইতে বাহির করা, একই বোতল 
হইতে বিবিধ বণের গুল বাহির করা, রোয়ালের উপর বিয়া 

.খরকা, মড়ার মাথাকে প্রশ্ন কতা ও উত্তর গেওন, বর! জন্তবকে জল. 

খাওয়ান, শৃন্যমাগে নিদ্র। যাওয়া, একটা ধালি টৃপি হইতে বন্থাবধ 

দ্রব্য বাহির কর! প্রভৃতি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য আশ্পর্ধ্য প্রায় ৩০ শত 
রকম ম্যাজিক আছে। সচিন্ধ বুহৎ গ্রস্থ বিলাতি বাধাই সঃ মূঃ 1 
দ্শআনা। আবার 8 নি নন ডিটেকটিভ উপন্যাস । 

(তিনশত পৃষ্ঠার চার খণ্ডে বি । বন্ধনপ্রণালী, খান গুণ ও পরি 
শিষ্টসছ। পানমাজ! হহতে পথ্য গ্রস্তত,লরাপ, সরবত, চাটনিকৃঙ্গী, 
বরুফ,লোজেঞ।বুট এবং 'ববিধ নিরামিষ ব্যঞন,মৎম্য ও মাংসের 

পোলাও, কালিয়া, কোণ্ডা, পিষ্টক, খাস্তার কচুরি, (মারব্বা, চারু, 
সবোশ,মেঠাই.ক্ষীর ও মেওয়ার নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য, যোহন- 
সোগ, সয়পুরিয়। প্রভৃতি ও সব্বদেশীয় রসনাতৃপ্তিকর ৫৫৭ রকম 

মৌধিন চব্বচোষ্যলেহপের খাদ্য প্রস্তত। ১1০স্থলে সঃ মুঃ 1৭, দশ- 
আনা) $ মৌথন সোণালি বাধা ॥/* আনা,উপহার ২ খানি গ্রন্থ। 
€৫* বুকম |ব্যয় কৌন পুস্তকে নাই; অনাত্র হলেই ঠকিবেন | 

চুড়ান্ত সম্তায় বাবধ সপ্গ্রস্থাবলী ॥ 
ব্ছিমবাবুর গ্রস্থাবলী ১ম ভাগ ৩১, ২য় ৩২ ৩য় ৪", মাইকেল গ্রন্থা, 
বা * প্রেমতত্ব ৪৮৮৪ 1%+) ভারতচজের রাবী 149. 

৮ £ 



(8 হাফ ওক সজ, ১২৭ মং ওসিগৃযাড়ী উট: কলিকাী? 
ইটস ল 

দেক্সপিয়়গ্রন্থাবলী ॥*, মজ.লিমি প্লোক ।*বরজাজনা কাষা (নই- 
কে) 4, উপযন বিনোধ )+) বর্ণবিভ্ভাস /*, কবিতারদ্বাকর 7*। 
শস্ছয়াচার্যয।*, বিদ্যাপতি ও চণ্ীগাম 1৮০, বঙলমেশ্ববত ৮১ 

পঈচি্ধ ধারাপাত-_শিক্ষা, আযোদ ও কৌড়কগ্রা /, ,প্রেম্রি৪ৎ 

ববিশমিংহাসন এ, সাহুবাদ চাণক্যপ্লোক /১,বাগাবাদির|$০খা/+ 

তু 

যত তয়ুজার লড়াই”*, বেতালপঞ্চবিংশতি ৬৯, দাশরক্! পাচাকী . 
৫ধ€১২,শনির পাঁচালী /*, ভ্রিনাথের পাঁচালী /*, মানতঞ্জন %*, 
উ কতিলাল *,বুহৎ শিশুবোধক %*,সংসারের গুপ্তকধা।*,চাকরিস 

যহজ পায় ৬০, বিচ্ছেষ পত্র %*, ইউরোপ দর্শন ॥০, রস্থিশবন 
&*, প্রীতি উপহার 8০০, সচিত্র প্রেমলিপি ৰা জাম্পত্য সোহাধ &। 

সঙ্জীবনী কালিদামের কবিতা উপহারসঙ্থ 
রাক্ষর্সীয় প্রঙ্গোঘর,সসেমিরার গল্প, বিবাহরহুন্ত ও মজলিসি শক শত 

প্কপৃণ হুপঞ্ডিত হইবার উপযুক্ত আিরসবুক্ত বসাক এও সঙ্ছের 
আমল হুবুহৎ মূল ও বঙ্গাহবাদ স্বঃ মু; ১1০ স্থলে ।* চায়ি আক । 

বিন1 ডাক্তাবে সহজ নিছে নি িকিৎমার 

মহানুলঞ্ধে চূড়া উপহারসহ নেটী ডাক্তার ও গৃহগ্থের বন্ধু। 
ছয় দফায় সম্পূর্ণ যধা--. 

ছেণমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাধিক, কবিরাজী, হুকিযি, মুষ্িষোগ ও 
পেটেন্টওষধ শিক্ষা। জনেকগুলি খ্যাতনাসা দেশীয় ও বিলাভ 
কেরও ডাক্তার, তাল ভ্ভাল কাবিরাছগ এবং হকিমরু দ্বারা পরি- 
শোধত। ভাল ডাকার কবিরাজের অভাবে গৃহস্থকে আর ধনে- 

প্রাণে মারা যাইতে হইবে না। এই পৃস্তক একখণ্ড গৃহে রাখুন । 
ইছাতে তৈহজ্াবিদ্যা। ওষধের ইংরাজী ও বাঙ্গালা নাম, ক্রিয়। 
প্রয়োগপ্রধা, মাত্রা, বিষ ও বিষন্ত জব্য, ধাত্রীবিদ্যা। স্ত্রীঙ্গোকের 
খ্রছোষে পীড়া ও তাহার চি্কিৎসা,গর্ভাবন্থায়, পীড়া ও চিকিৎসা, 
মহ্ গুতা সম্পাদন, শিশু ও প্রন্থতির চিকিৎসা ইত্যাসছি। 
ঠাধার [হর মনুষ্যদেছের অস্থি, শিরা ও রক্তার্দির সঞ্চালন 
ছী, পপাসা, হিফা ইত্যারির কারণ ও গগায্যগীর করিনা 



ইদাক ৬ অঙ্গ) ১২৭ নং রিদাত্যাড়া আড়, কারকাডা নত 

এবং লর্প, রপ্চিক কু্ধুরাি জীষের বিষচিকিৎসাও জাছে। এরই 
পুর ক. গৃহে থাকলে শত শত টাকা ও অমূল্য জনীবনরয় লাত, হযু$ 
উ্াও কি আরকি ওলাউঠা, কি কাশী, কি র্শ, কি নেহ, ঝি 
বায, কি ধবল, কি কুট, কি বা গ্রতৃতি গীড়ার প্রত্যেকের ভঁষখ। 
স্কাই িকণ ও হোমিওপ্যাথিক,এলোপ্যাধিক বা কবিরাজী বক্ষে 
বধ  ট্রগ ও পধ্যাপধা এইরূপে বিস্তর প্রেন্কগন ও আছে, ॥. 

শভিম্বপ্রকরণ, জারণ, মারণ ও শোধন বিধি, যা. 
গুধনিবর় রোগ-নিদান, পরিভাষা, পথ্যাপধ্যকাবস্থণ, লিপিমেনী 
এবং জফ্রে্েমেপ্ট প্রভৃতি গ্রন্ততকরণ, মুত্রপরীক্ষা, ধারমসিটার বাক, 
হার, ভি ৫, হুধাসিস্থু সদুশ পেটে ও সালসা প্রস্তুত এবং 
মুিযোগ শিধিত হইফাছে। মূল্য ৩২ টাকা স্থলে ১২ এক্টটাকা। 
উপহার--,১ মো মুষ্টি কোগ.,২ কলেরা চিকিৎসা, ৪ নাড়ীবিজ্ঞায়ী 
এবং ৪ দিন পিক) নামক গ্রস্থচতুইয়। আবার ভীষণ প্রতারণা 
ভয়ানক জাল---অ নি নাষ ঠিকান। দেখিয়। লইবেন। 

পার ৮ মৃচ্ল্যর 

রসকলি 

প্যারস-বহস্ত ও ্ 

২ খানি ্ ৎ উপন্যা উপহানং বঙগসাহিত্যের সেই সাদ 

প্রশং দিত উৎকৃষ্ট উপন্যাস রাজসংস্বর স্বরণ সুলভ মূল্য ১ এটাক! ॥ 

সলচিক্ঞ গপভলগ্্স্পা গঞজিশ 

অপূর্ব্ব কাণ্ড ও আশাতীত অসপ্তব ব্যাপার! সেব্সপিতরর, দিন, 

বেন. লিটন, স্কট, হাগাড প্রভৃতি মহী মহা কৰি ওপদাটিক ্  
জগৰিধ্যা পর্িতগণের সর্ধবোৎকুষ্ট ১৮ খানি উপন্যাষ.।. 
খানি উপন্যাম উপহার $একট্যকার় | (ক উপন্তাস, কিসভিটেকটিত 

গল, কি গুপ্তকথ। ইহাতে সকলই আছে? মুনিমনবিমোহন-জপুর্কা 
যেদ্নগন্ধা হইতে, পাথিষ পোকদৃঃখকাহিনীর অলম্ক চিত্ত, পর্ব, 

আজে ইহ যাহা লাই তাহা, সংসারে ও নাউ, বর্মে, দাই।, ; 



2৮৮৮ টন গ্রশ্ব বখা--১ লা- নি ২ প্যারিমহম্য,.'ও 
খ্রারাভাইজ লঃ) ৪ ব্যান, € উততক, ৬ কযমেয়ায়, ৭ ভিকার জন 

গপফকিষ্, ৮. ট্জাহা। ১ যোছিগুজুলিয়েট, ১৭ ভয়েজ রাও 

গিধুখ, ১১-প্রোধলা, ১২ রিয়েী, ১৩ হযালিস, ১৫ ওহ চা 

প্রীটি খপ. ১৫ ওখেলো, ১৬ সিবিন, ১৭ ইইলিন, ১৯ শি)” না 

৬ ধামি উপহার গরন্। এই সকল গ্রাণবলহারী পাগর ঠা 
কক 

হা গড়িছে হয় জীবনই বুথ । ইংয়াজী পৃষ্তক অকলে বৃর্বিতে 

ঙ। হগিয। হাজালায় অঙ্গের মধ্যে এ নহাশুযোগ । 

উপন্যাস 
গ্রা্থ শশীচন্্র দত্ত বাহাদুরের প্রস্থাবলী। (বিলাতি বাথ) 

পিাজগক উদ্গন্তকারী ও তন্মদকারক নৃষ্তমন্ত্তন ২৪খানি উপষ্ঠাস। 

ব্িমবাবুঘ তার রায় বাঙাছুর শশীচ্জ দত উপলাসে সিহহত্য। 

শশীবাধূর এই গ্রন্থ লি ইংয়াজীতে অনুযানিত হইয়া ইংপঞ্ডে 

পর্ন প্রশ্সত। ] ঠচাতে তাহার প্রক্কত র্ উপন্যাস ১ 

রংযহলের, ধ্বংস,২ কনোজনুন্াতী,৩ উমা! 3.% 7.8 ইরাণী বণিক, 

সেকমিতলি, ৬» বানী শপ্ু। ৭ বিমাডার ২২1 ৮ পারিদামফল, ৯ 

গিরি হাসয়াজ, ১৭ গ্েফলদেহী.১১ তৈসুরলঙছে র দয়া, ১২ গণন।" 

দড়ি ১৩ হেওয়ারের রাণা সম, ১৪ নয়োজী, ১৫ অমরসিংহেন 

হতুগতাজা। ১৬ বাদেসাহের হকুষত্তানিগ, ১৭ জহজার রাহ হো 

কায়,১৮ কি তয়ানক কাগজ ইত্যাদি ২৪ খানা গন আ.ছ,পড়িলে 

গ্িজগৎ ভূলিয। আত্মহারা হইতে হয়। হল মূল) ১২ একটাকা | 

৯ইশীক্ুন্ধ 
ডা? 

্ বু 

॥ 

দি দিন হচ্পার্ঘক ও রা মহাজার্মী ৮আলগা 

চা বেলাক্যযাগীর প্রভৃতি বর্তৃক ললিত গঞ্যে অবিকল বঙ্গ ঘষা 

গহুর ছাপ উত্তম কার) উই ধাধা । আবার নগগরদন ৪; 



০ ৯১8-১িি 

ধাম রছিনচিত্ে হখোতিত প্রকার প্ন্থ। মূল্য ৮৯ স্থলে অসি 
যাও ২ হই টাকা, কাগজের মলাষ্ট ১, বেড় টাকা। ভীবস্তা 
গেজ এয়প সর্বাঙৃণ্গর সংস্করণ ওই প্রথম । এই সুবোখে অকছে 
এই সর্যাশেষ্ঠ পুরাণ পড়ুন ও পৃত্রকন্যাধিকে পড়িতে দিন। 

মধ গাগ মেঘনাদবধ কাব্য । সূ ও লী 
টি মধুদ্দন দত্ত পনি মুল্য ২ স্থলে 14 হজ ও 

দম ও শবতালিনন্তর্রাও। তাহ 1 বা 
অন্জীবী মানবের ও সাধকের জন্য আগম নিখসের সায় উপ 
ধীঘি বীছমন্তরাধিসহ ইহান্ছেই আছে। হুল মূল্য * আট আলী) 

সত. হিস্তু-্পস্চ্যাশ্টান্গ 
হেত মূল্য ১। স্থলে দ* বারআমা, বসাক এও সঙ্গের অর্বাডী ্ 

ফৎকপ্ুমাল! বা সামখকবতূর্বেদোক্ত ৬৯৯ পৃষ্ঠার গ্রথ। : 
ও) পুয়োহিত, ব্রাহ্মণ, ও শৃজ প্রত্যেক হিপুর এই বৈমিকজাতী 
রর থছে বিরাজ 2 | 
কজাপ. কি ৰারব্রত; ূ 
সআমতরনাদিতে [ঁটিি্ঠীবাদ কি ধর্পপিপাহ নকদ হিশুত্ব ও 
ধর্থজছখতের মহোপকষ্িবপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় একখাদিও মাই 
গুম্পচয়ন, বেদোক ভ্রিসন্ধ্যা, ঘ্বৈনিক কাম করব, অন্য স,করল্যাষ, 
দ্বিভ্য পৃজাপদ্ধতি, প্রণায, ত্তব, নাবমালা, কবচ, ধ্যান, মন, মো 

হাম, একাদশী, উপবাস, দেবছেবী ও জজাশয় প্রতিক, পৃন্পাি 
ঘটোতঅর্পাদি, পুজা, ওত ও অনপ্রামদ, চুড়াবরণ, উপলরা 
ছিধাহ, শ্রাদ্ধ, প্রাযশ্চিত্ব, অস্থেহিক্রিদা, অশোচ ব্যবস্থা ও. আজাদ 
গরশায়াম, মুদ্থা প্রভৃতি এবং ক্ষৌরকর্, অন্ভিধি অবাধ 
গাপ্রাসঙান, ভোজনবিধি ও অসংখ্য বীজমন্ররহ নিত্য নৈগিাক 
চিত সর্কাবিধ বর্াহ্টানই ইহাতে বিস্তৃত ও বিউদ্ধতাবে অর্থধা 
বুধাদ হইয়াছে। আবার পরিশেষে কণ্নদোচন গবং বিশদ সজাগ 
গারিশিট আছে। তু বৃলা ১ স্থছে &' ফারজান!। রর 

০ (হন ও আমল ,পনযানিজরর নুহত তন্তরসার ) মন্দ. 
১ পরিজ সস 



রা না পান ভারত কটা উন রী ধা [ 
হার জৈমিনি প্রত সংস্কৃত মীভারত দু নানাথি ছশো। বনে 

দাদি ধরণ হিদুর অপূর্ব রথ, বন্যা্য যহাভার্রনসং | 

ইহাকে এপ বিষ আনেক আছে। শুলভ যুল্য ১২. 137) 
৷ সটীক লানুবাদ। পঞ্তিঙ কালীর দন্ত, 

বেদা্তসার। “মাহীগু-নগ্বারিত । পুলা ।* আমান), 
্যয়ডূমালা। 1 ত্য, কষ) ধ্যান ও প্রণামসহ 9 খণ্ডে 

সম্পূর্ণ সুল্য.১1০ স্থলে ।* আট আন! ৃ  
বিশুদ্ধ ব্গানুষার ২২সুলে হুঃ মূল 

অধ্যাতব রামানণ' “*জাটজানা! ইহাল। পড়িজে, 
গরারণ পাঠ বৃথা, আধ্যাত্মিক অর্থ ইহা) বিবৃত হইয়াছে। . 

পকেট গীত! সংপ্ঠামটাকসাহবাদ! বিগাতিবাধা % আনা 
লকেই চট মটাকদানুবাদরবাধান 1/* পাঁচজানা”। 

ইহাতে সহ.” রাবণ বধ আছে” 

ভূত র রামায়গ। চি | মূল্য।॥ চারিজান। 

ী বিজ রাস পঞ্চাধা মূ ও বধাহ্বাদনহ 
অঞে.জানীর টকা, গয়ে পূরিশিঠটীকা এ অনুবাদে পরিত শ্রালাহ 

গোষামী সিল্ধাঙধাধানীগ ভ্কত। . ইহাডত ভগবানের অনংখ্য গোপি" 

কাসহ রলাসলীলা ও তাহার মর্খ, থাসলীলার আম্যাখিক অর্থ এবং 

উতসণের গলার শি অতুতি বর্ণিত জাছে। বৈষ্ব, প্রেমিক 
ধাঁদিকগদের জাঙরের গ্রহ । ছুত মৃধ্য।* ঢারিআামা। 
[নও প্রনধিজয় ব্বরোদয় শা । বাণ 
এরর সামনের ঈবা ধা দিিরগে পিরি-ছে 
০০৪ 8/ টাাজাটী, : 



ইহাতে রে সা রে রর হইবার শুত্ত সন্কেত, মাধৃতততব 
জসের বাজনার দিম, জ্ঞানের কথা, আধ্যাতিক প্রেম ও আত্মতঝা 

না সমূহ, অপার্থিব অসধ্যসাধন এবং জীবগূরপুরুষ' 
১ অবতাবনত র' অমুতরয় বাক্য। যোর্গীয় বোগ্সের ফল, কঠোর 
গপন্তাযু জীবানোৎদর্গ করতঃ সিদ্ধ হইয়? তাহার! বাহা ধাহ। বলিয়া 
ছদ, মে সকল গুপ্ততত্বও. ইহাতে আছে। আবার সহজীবাই 
ছা্টগাহেব, চরগঞ্াসর্জী, গোরক্ষনাধ, তৃকারাম, নানক-সা) পশণ্টং 
সাছেধ প্রভৃতি ৩১ জন পিপ্বসাধুর জীবনী ও উপফেশবাক 
পে এ গৃঢ কথ! আছে, যাই! কোন গ্রন্থে 

। ম্বাই। ফলকথা ইহা পে পূর্ণ জীবের মঙ্দর্থরপ | বর্বপ্রন্থ 
মীরল হয, কিন্তু ইহ গা চ্ছা বঞ্থিত হইবে এবং. উপন্যাস 
গুপেক্ষা মধুর লাগিবে। ৪ মর বি বাধাই বৃহৎ ্  

জমৃত্যু-তত, পরলোক-তথ, শিভৃত'যটনা, ঙ্োর্কিক ব্যাপার -. 
ও গুপ্তবিদ্যা প্রকাশক অত্যাশ্চহ্য ৪৬২ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ) 

ধম যে সকল গুপ্তবিযা কেহ কাঠাকে শিখাইতের না, সে 
হল অভভূত ও আশ্চধ্য বিদ্যা এই দশ অধ্যায়ে প্রকাশিত হুল 1 
-১ জ্যোতিষ-যাস, তিথি ও বার গণনা, লগ ও রাশি গগন! 

বীমোযন,নষ্ব্য গণনা, সন্তান গণনা, গান, সর্) ফাডা ক 
খনার বচন, গ্রহ শনি, প্রভৃতির াস্তি ইত্যাদি ২ ইন্রজালবিদ্যা”। 

নী রগ মত, চিতা, বশীকরণ,' অত্যান্ত সাতার 
হ্যা সাহাধো ওবাধের নানাবিধ ক্রিয়া,কঠিন ৃ 



১৪ ব্যাক আও সা, ১৭৭ সাযধ্রিধাডী হুট) কলিকাতা. 
শো পতন), শখের ফলাফল প্রভৃতি 1 "৫ ভোজবিদ্যা--পলমক্টে 
অযিউংপান, ভেক-ও মৎস; উৎপাদন, কাগজ পাত্রে রন্ধন,অিঃ 
উপর ভয়ণ, আজ্ঞাবহ পাতর্ব্যগণ কৌশল, হোটেল ধা ও টা 
তীর ভেব্কী ৬ শবজাম-_শাকুনশার্থাছূয়ারে গত গক্ষী 
শাহি জন্তর ভাষাবৌধ। +যোগবিদ্যা-_'আসন,পরাধায়াম, তে 
ধ্যান, সমাধি এবং ধোগবলে তুক্মদেহ ধারণ, জমা; চক কফ 
লাভ গ্রভৃতি। ৮ মন্ত্রবিদ্যা--রোগশাস্তি, আঁনষইটশাস্তি: অপদেকক্জ 
শান্তি, সর্পতর়মিবারণ, গামদ্থাপড়া, বিষবাড়া, বাটীচালা, বানষার 
বশীকরণ ইত্যার্দি। ৯ ভৌতিকবিদ্যা_ভৃতশান্তি, মন্তরত্ত্, তু 

ছাড়ান চক্র,সরিষাপড়া,ভুতসাধন, হুন্দরীসাধন প্রভৃতি ভূত, প্রেম, 

ডঁকিনী ও বোরিনীর ভূতের খেয়া । ১৪ পাশ্চাতা অন্ভুতাবদ্যা-” 
যেন্য্রিজমূ, স্পিরিচয়ালিজমূ (প্রেত মেটফন্কণি, দৈববা, 
অরেকল, ঘট্রিতিং, মনোবিজ্ঞান, 1.)১1-টেলিগ্রাফি, আলকে নি 

ফরিমেসনরি, পানির ও সবাদেশীয় অষ্ঠুত শান্্র। বিলাতি বাধাই 
সুন্য ৪২গলে চি দান। । উপহার তন ভৃত্ের গজের বহি? 

নুরুধি তৃলসীদাম ও দোহা গছ আীবনী ও. 
নাত্বা কবির সাহেবের 45৮ দোহাসহ 

এবঘ মিয়াঝাই .সহজীবাই, হুমা ণ্ সাহেব, নান্বশা 
প্রভৃতির বঙ্গাঙ্গরে উপদেশপূর্ণ বাবাসহ হিন্দি.কবিতা। 
এই সকল জীবন্ুক, ননধাযরীরগণের প্োহাগুলি প্রাণের লহ 
কথা কয়, মনের বহিত. মিলে, জবার কোটীজন্বের ভ্রম রাশি 
এক কথায় বিদুয়িত করিয়া ঘোর সংসারীর মোহান্বকার ঘুচাক। 
রাশি রাপি বৃহঃ বৃহৎ শাস্গরন্ পড়িয়া যাহ! ন1 হয়,ইহাদের চটি 
কথায় তাহা হয়। ইহারা একবধায় দরশনের মীমাংষা করিয়াছেন, 
সহদৃ্াত্তে গুরুতরপ্রশ্বের উদ্ধর দিয়াছেন | ইহা গ্রকুতই মোহঘ্! 
কারী জানগর্ঠ উপদেশবাক[। ইহাতে আবার গৃহধর্থের কথা, পাম 

'পৃণ্যের কথা, কাষিনীকাঞলের: ধিধ় ম্লই 'ছে। হার সর 
বঙ্কাহবাদ বালকেও বুঝিতে পারে। সঃ নৃবা 1৭। জাটজানা । বা 

বার্ধানা । জবান, উপহার শঙ্রাচাধ্যের.সাহ্বাধ মোহমুকার। 

ন্টািশড় কঙটারযাহুবাদ বি ধরি মু" রিনা 



. পলক এড মর্গ:$২+ নং সস্জিট্যাড়ী হট, ক্িবাতী। $% 
বরা ন।শ্তক সাহ্যাগ কগ্স্থ। নুঃ হূল্য ৬ দুইজানা 1 | 

ব্রেতাবতার'রামচন্ু (আধ্যাত্মিক) নুঃ মূল্য ১২ একটাকা। 
72575755775 ্ি 

রর ॥ / হব্ধনাগাজিি কাশ, সথ। আধ্যাত্মিক নিগ্ঢ়ততৃজ্ঞ দিধমহাপুরুষগণণ রচিত, 
রর্ঘাত, উ ৬ বিদ্যা, দেবদেবীরহস্য ও যোগসাধনা। দূরদৃষ্ি, 
দেহওদি, হুক্মাদেহ তত্ত,গঅস্তরধ্যামি ক্ষমতা, বাকৃসিদ্ধি ও বঙশীকরণার্ছি 
সিদ্ধির উতকষ্ট এরন্থ। ধর্ম কি, প্রকৃত হিনুধশ্ব কাহাকে বলে॥ 
জীব.মায়া, হৃখ, ছুঃখ, কম্ব, কর্মফল, বাসনা, জম্ম, মা, পতন 
পরজন্ম, ভূঃডব্রনতপ লোক ইত্যাদির প্রকৃত তন্বজান, দ্বৈত 
জদৈতবাদ, হানার নানারূপে, কল্পিত কেন? কানী 
বৃহস্য, কালীদৃতির নিগৃ, . রাধাকঞ্জ নামের ব্যুৎপত্তি, যুগল. 
ক্টপের আধ্যাত্মিক ও ট তাৎপর্য, প্রেম.বা পৌত্তলিক 
ধর্মবীজ, বাহুপুদ্ধার রি” /%$৭.৪ দিঞ বং সাপামনা, আয» 
শক্তির সাধনা, কান; | ঈশ্বরবাচক লাম অঁগর ব্যাখ্যা, ওক | 
গমের বগি, অু, $ বারাপসি ধা. আধ্যাষ্মিক কাশী কি 
বক্ষ, দশ ইজি ও ৯3-উসমদমাছি সাধন চতৃত় ছারা বশীতৃ 
ধরা, এলগুদ্ধি, যম নিয়ম আসন প্রাণাধাধাছি আইাঙযোগ সাধন; 
নিক প্রাপায়াষ, অনিযালহিমাদি অইবিধ নিঁুলাত, মুাতটাস, 
জর্ুযোগ.ও হটযোগ সাধন, যটচতচিছিত, দমাধি এবং মালোক্য, 
মাযুজা. দারপ্য ও নিব্বাণ মক্তির বারা কিনে আস্মোরতির চরষ 
সীষায় পহছিতে হয়, ীবনুক্ত পুরুষের লক্ষণ, যোগীচধ্যা, যোগী, 
চিকিৎস। ইত্যাদি এতৎ সন্ধে সকল বিষয়ই ইহাতে জানিতে 
শিখতে পারিবেন। বিবার বাধাই বৃহৎ রথ নল ২২ হই 
টকা, আর অল্প সংঘযাক যাত্র গ্রাহককে ১২ একটাকায় বিব। 
উপায় সখা ইইকািল 1 হব দ্যাসহ আজমল দচিও সস” অতি আশ্চধ্য পৃদ্গ্ত বহঃগগের যায় মনুয্ের ভিন্ন অন্তর রূপ ধারণ, রমণী বশী করণ 
শু ধঃভিকে পুমজাবিত করণ, বৃক্ষচালন, নারিকা, ভূত, প্েখ) শী হপণাডাবি সিদ্ধ, হাইকরণ হিং তর দিন, 
৮ 



সি 

পা রনি ভিন, গাল দন, শক্রেরে পীড়, 

স্গবিষ নিযারণ. জ়ারামিসি, . চিরিযৌধন রা করণ, জায়
 ও 

দীরঘায় করণ পাতি )কহাজার বিয়ে ও. গুণে আন্পৃগ বড আখ. 

রের ৫৫৪ থাকার লাগল এ্রন্থ,। দৃূল) ৯২ ছিলে %, বায়ার! । 

সোগালি বিলি বাধা ১২একটাকা। লাবধান নকল ৫ | 

১০৯হাজার বিষয় ও ৩ খণ্ডে ৩৪5 পৃষ্টা হলিয়! লিখ 
এট 

তরল ক্ছ্যোক্তিস্দক্পি্রান্ত 
ও গ্রন্থে গুহ গণনা, শুদ্বান্তত গণনা, পঞ্জিক। গণনা, কোঈীগণন, 

নউকোঠী উদ্ধার, লাতালাত, বুীগণনা, কারযলিরি, নব্য উদ্ধান্ 

বিবাহ, বন্ধ ও পরীহীন্যোগ, হুখ সঃ এরং হাতদেখা, রন 

কা বলা, রসনা দাগ, গ্রহ,ল  দৈবহানী গণনা; গর্ত 

সন্কান গণনা, রোগ ও তাহার বস, প্লৈবশান্তি প্রভৃতি 

যো কোদ কি প্রা এতদৃহ্যতীত গুলি 

প্রতিদতের যো চর কাল, অন রণ, বাত্রা। বাধা, ফাড়া, 

তাগুত লক, মৃতু বিগ, সু পরাজয়, লা 

কার পরছে মুল, টানি 
১ 

সুল্য ৪ স্থছে ১৯, দেড়টাক্ষা। ২? ধ্যায়ে-সমাধ গ্রকাও গ্রন্থ 
»* বার 

১» মানুধাদ বৃহৎ লামুত্রিক। জনা 
ইহ] ছারা হত, পন, লাকা, মক, ললাট

 ইত্যাদি অঙ্গপাতাছের 

. রেখ। ও চিক দেখিয়। নযতের ভুত,
 ভবিষৎ ও বতমান শত্তাগও 

ফল জা হওয়া যায়? হস্ত তা রেখা চিত্র ছারা গুলাহ 

গুজরণে এই বহঙ্গাকায় গ্রন্কে দেখার
 হইয়াছে। 

নল ও ' সভা ওাম্গাস্প ) বঙ্গানুযা 

চিকিৎম। সম্বন্ধে কোন ভাষায় এরূপ অবধারুগা
র বৃহষাকার, রথ 

লীই। ৯ গ+ আড়ে ভিনটাকা। 

নল চলত ক । 
ই গারদ ৭ আনা গাড় জয়া, উষধ প্র্যত প্রণগী 

গলাছি মাম অবতরণ, যার, ও. মন প্রণালী, রোগ 



বিন উর নি এবং ছি বর গদা নী | 
রদ ক অবিশ্যক শততং ধায় হিপদরণে লিখিত হইয়াছে 

, এই রিভিউ খে করার উ্িজ বযও ব্যবহউ হ&; 
৯47 

1 র্ চি 

% খাছ 

নু 

চিকিংসার ইহাই একমাত্র সানুবাদ গ্র্থ। এজন 
গণের অবশ্য পাঠা। গুলত মূল্য ১২ একটাকা)। 

খিয়।। জি মহাহুলতে বিশুদ্ধ হবৃহৎ আহূ্কেদ গু. 

বটও রাবাদ চক্রুদত্ত | হুলড মূল্য ১ হইটাক। 

০৮৮১০ যা ভইটাং , : 

ও প্পঞ্থ্যািন্নিঞন্স 8 বাহবাদ, 
ক বাবস্থা ০ ও অহপান দির! প্রা 
দ্ধ রোগের পথ্যাপধ্য. ৭ ভাতে আছে বরভাবা 
রপান সত্বন্ধে খার কোন লন বধিতেও চিকিৎসক 
৪ পৃহস্কের জাতবা ভ “তিন বিষয় আৎ ১ এজন) এ রী 
ুলেযই গৃহে রাঘা: ৷ যলা ১১ লে ঘটিআার! ণ 

কটীক সাযাদ কু থাভিধান: |হঃ মুল্য ,২একটাকা 
টকিংমক ও ছাত্র য্যের নাম ও খগ জান] নিজস্ব. 
ভক। ইহাতে দৈনিক ব্যবহাধা ব্য হইতে.কি খায়, কি ভব, 
$ জলবায়ু প্রভৃতি বাবত়ীয় ব্যের মাম, ১৭, ধর ইত্যাদি বিশ, 
হিদ অন্ধিধীনিকতাবে' লিখি হইছে +“গৃহস্থ বাকি ও বোর গুণ 
জাসিলৈ। কোল ছব্য পথ্য ফোন জামা অপথ্য তির করিত 
াড়েধ না এজন্য এই রথ গৃহে রাখ! দকলেরই আবশাক। 

ক্তান্িক্ষ-দ্িন্কিশ৩পা 8. 
গে বাগ ও গৃহতথের একটা হিপেষ, অভাব যোচন হইন( 
বেক! বহার . সাহা গিতব্য, জু কাণীব? 
তান শি সম্পািত। কে না জানে যে পতা্রক চিকিৎসার 

ূ মানেই মেক হলে ক সদ নে প্রাক 
ঘা সংরাধিক,. লাখের চিবিৎসা, এব উতয ও উর দি 
হাহ ৫বদা দে ৯ ঝাটাকা।: পুক অই আগ: 



৯৮. বসাক উড সঙ্গ: ১২৭. নং ঈন্জিত্বাড়ী হট, কলিকার্তী। 

ছ্লাতি বাধ" পরমাযুততৃ.. হবহৎ গ্রন্থ 

সর্রোগ ডিকিৎসা, কি পেটেন্ট ওবধশিক্ষা, কি 
গবহু আছে। প্রত্যেক ছিকৎসক ও গৃহস্থের 7 

থু । ইহার সাহায্যে, পেটেনটওযধ যিক্রেতাগণ্ধেইই অখ্যোলা” 
ভন করিতে পারিবেন । বিলাতিবাধাই মূল্যং,স্থলে ১১একটাকা | 

»স্বারাখেলার্"এককত্র বৃহৎ পুতক মূলা ১ স্ছলে ।* জাটআল! ৷ 

প্রকট ভাসখেল. ভাসে | হু; মূল্য এ০হইআদা 
পু ১ 4 ূ 

'লোকঙ্গান কিয় আপা ১৮! আহকের মহাহৃযোগ। 

ডিটেকািিপণাসস্ট়ানি একটাকা 
. সশ্রভিশোধ, ২ খোরকলি, ৩ দ লাশ চারের রাজা, € নকল 

. দুগি, * মঙ্গের গেলাম, + উদদট, &%ড চিঠি, ৯ ছবি, ১৭ 

খুনির বুদ্ধি ১১ বান১২ রক্ষক না তক্ষক,১৩ ভীবণ হসযারহভ, ১ 

ঝুড়োডাকাড,১৫ ধড়িবাঞ্জচোর,১৬ বড়বাবু এই১৬খানি মস্ত কবিঘুপ' 

কারী অত্যযাশ্চধ্য রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস ১ একটাঁকায়। 

বাহার দলে অভিনীত শীতাভিনয়। 
|উপহারসহ মহাদুলদে 

ধনকৃঞ্চ সেনের রুক্মাদদের হররিধাসর ১২উপহার--কধলেকামিনী। 

অনস্তরত বা কৌতিল্যের মহানর্রবাণ ১. স্থলে ।* আটজানা-- 

বাহ উপহার হিরন, মার্কণেয়ের পুরজ্ধাবন প্রাপ্তি ১২স্থদে 

8৯ মঁলাবতী-_উপহায় অন্ধবজের হার়িসাধনস্হ ১২১ হর 

উপহার. প্রবীর পতন বা জনা সহ ১২, নুধর্শনের রাজযা্িষেক ১ 

ছুরধউদধার ১0./চশরহাল ৮৭, অজামিলের বৈকৃঠলাত 
১৮০১ কার্ড 

বীা সংহার ১৬) রাধদধ ৫১, উঠান উন্মাদ ১৯, অন্ধ ক
 

216 হীন, বিধযাহর় ।*, নামল (৮) তাক 
প্রহীঘচরিজ (বালক সঙগীত) ।* দ্বলে 1*)জরমেধধজ 

এ+) বক্রবা 

বছর এ+, যাসলীদ ৪০) জভিনত্ স৮খাগগরাজর 1
4" 



_ বলাক এও লঙ্গ, ১২৭ লং মস্জিদযাড়ী তর, কণিকাস্া। ২9 নজমুজিত্রাদী | 

পচন বৈষওব প্রন্থাবলী।. শব, 
১ দীনদণিচজ্রোদয়, ২ তত্ববিলাস, ৩ বীররতথাবলী, ৪ বামাবিলাম ৫ লাহবাদ চৈতন্যশতক,একতে ৫ খানি হুলভ মূল্য ॥* জাটুমানা। 

শতনলাম্ল গাম £. ১ সত 6 থও একতে সম্পূর্ণ চিত্রময় | রক্গরসমর | মুন্তিষয়! "ছাপ কাছ )তীব- উৎকুষ্ট ও চিল হাফ টোন।. ইহাতে গ্রামে!ফো, নিফলোকোন, তেলোফোন, ও ডিন, জোনোফেন, থেকা, প্যাধিফোন পুতি 
ফাবতী় রেকর্ডের সমুদয় গানই আছে। একদিকে গারকের গানের দেলা,অপরন দিকে গয়িক? ও নর্তকী প্রড়তির বীণাহিমিন্মিত হমধুর বঙ্কার | ক হাসিক্ গান, রসের গান, কমিকগান, ধর্পনংসীত, ব্্মমংগীত, জাতীর নংগাত, গ্রে 

শ্রীতি, প্রণয়াবরহ, মজলিসি, থিয়েটার,বাসর, টপ্সা, বিদ]ানুল্বর, মালিনীর খে, বাক্গালের গান, মাঝির £ ৬ আদর, প্রিয়ার দোহা, প্রেমিকের আবেষ , প্রভৃতি যিনি যাহ! ধুঁজি যবে ষজিষেন,সকলই ইহাতে গপাইবেন। আবার রাগরাগিপীর মনোর ৩ তাহাদের ধ্যান এবং ভারও প্রসিদ্ধ গারকগারিকাও দন. পার জু, স্দ্ত রাশি রাশি হাকটোধ চিত্রনহ অভুলনীয় সক | হুলা.১* একট), রং 
ঞনিক্ষের কাপড়ে. গামলেখ! বাকবকে 4 উতর বিলাত ৰা মংস্করণ' ১1, পীচসিকা। ক 

. স্্াহারস্মজজিসি পাখি বাজন] নামক অপূর্ব পরশ্থ। (সি 
স্পভ্ভ ভীম্বভ্মী 1 বাপিবাশি ছত্রাপ্য হাপটোন 
চি্রসহ মহাপুরুষ, দাধক, ভক্ত ও আদর্শ ব্)ক্তিগণের শতাধিক জীবনী সংগ্রহ। জীবনী সন্ধে বিস্তারিত অনেক শুঢ় রহস্য আছে । 

'মলিন্বের কাপড়ে-লোগালী গ্সিপ্টীর বাধী হুঃ মু ৩২ স্থজে ১৭ গ্নেড় ফাকা । ছবি ও বাধা দেখিলে চকু ভুড়াইবে. ও হাতে করিবে, গৃহের 
শিশান্তি দুরহইবে। (বৃহৎ তালিকায় বিস্তারিত বিবরণ আছে) ূ দশিখবিখাত সুনীল | 'জপেষ_ 
ধরিত। 'জীচজরশেখর' মুখোপাধ্যায়ের অতুল তুলিকার চিত্রিত গডীয় চিত্তাপুর্ণ গবেষগামন গ্রন্থ। মূল্য ।%৭ .ছয়আন|। 
বাছুদতে ও বিনামাওুলে জবার প্রতি প্যাকেটে ১ খানি উপহার 
*প্িহাভারত 1 | কাশীরাম হাসের সবববৃহৎ গল্ভ 

ভারড় কারীসিংহর ৮২ | ঘহাভারও ২২, এ অন্তরপ ২০. নাত! দা নাস |. ২ প হরি পাবা লি 
এ ্
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ধা ৬ খপ গা রর 1 
হরিফংশ'বীধীন সচিত্র ২৬. 

২ ডিথিতত্ব ২।+, শ্রান্ধবিবেক ২২ 

একারশীতব১৬ তত 
কালি ।এফিকতত্ব ২২১. শুদ্ধি ২1+ 

অঙ্গবৈব্পূরাগি পঙ্য 
স্বহৎ শিবপুর $ প্ ). হী 
 খবৃহৎ নারদ পুরাণ 41 ক 
পুরান পদ্য এ+ অস্মাগুযাণ ৩. 

লুপ্ত তররশান্র। 
বৃহৎ গলার 'াহুবাধ:. ৯৭1 বং 

 ইতরাল ওতে সর্ট খ 
ও উৎরষ্ট বাধাদ ৩৫৪ পৃঃ ১২ | 
কত এ+ বাকী ২২] 
এপস ছি 

নি জালযন্তব 

“ শ্রী ন্ানারণ সামা বাধা ৪৯ কামশাহ ৪৭ 

পরহ্বসংহত। সান্গবাগ 

পি ৰ 
রা 2১) নংহিত। এ 

| * 
নি বসি (9. 

খু 

বহামিববাপত-. ' 
ধোগিনীতন্্রম' . 

খু. রবরবিজীত রঃ 
গুপমন্ গার 

মং হত! | 

টীকা ও বঙগাহ্বাধ ২: 
৮০ 

১ 

ধাবস্থা রর ১২ দায়তাগ ২৬" 

এজ্যোতিব শান 

বৎ জো?তিং সিদ্ধান্ত রে রঃ 
.জ্োতিযহীপিকা 



জিকা গন! বৃহৎ) . ৯* পকেট অভিধান 
ভাঁরিক চিকিতসা ১২ | পকেট ছিজ্নারি . ইং নাং রদ 

/চতরদত সাক বাহবা ২২] ব্যাকরণ । 
জতগ্র সমগ্র) মুদ্ধবোধ বযাধরদ পাছুবাধ। *. 
সাবা, জলে .. ৩ | গুগাদাস রাছতকবারীপকা 

রদেন্্সার। |সটাক টাকা রঙ্গে হজ 
সাহা ১৯ | সুবোধ মূল ।*/পণার্ঘচজি কা 
ঙ্যগুপদ ।, নজীতৃ গ্রন্থ । 
সটাক ভ্রব্যগুপাতিধাদ ৯২ 
নিদান সটীক সানুবাথ ' খি+ স্পেন ৬ 
নাড়ীচক্র বৃহৎ 2৬ ইজ ১1 ১ পুর বিজ্ঞান দেখুম 
মীড়ীবিজ্ঞান সানুবাদ - চি | বল নব 
ধানবাদ পরীকিত দুটিযো আবী ( নিবোবুর ) ধড় 8৯. 
গারিভাষ। ২১] + রঃ | গান ৬. সথ্রলিপিসহ) 71 

পখাদিনিণর সানুষাণ ই. 
1 হারমোনিক়*. টা (হজ). ৯? 

খাচনসংগ্রছ: .. 4 

টা সা ২১ রে ০ 
উতমালা পর চির তবলা ও মদ-পক্ষা (৮ 
আয়োখ মু! ধোগ * | নীতবাঙা. পিক ৮৭ 

সহজ কবিরাজী পিক্ষা' 1০* |. ডের বত ৯ 
শ ধরসংগরহ ১২ এটি 
সহজ রিকি: -...প* | সঙ্গীত বিলাস 1১, শু 
্ায়কৌদৃদ্ী 2 স্ী/ৎ, বৈরী খন্ধীত /) 

আয়কৌমুদী দগ লাহুরাধ: ** | ঘৌবহ সত /. ভাবা জী: 
গচিকিৎা ৭৯ (/০হরিসং্থীর্/০/ তেষাধীত) 
পে শব শিক্ষা: . ৯* | -/2, থিছেটার নী / বু. 
নি ও সঙ্গীত /৯, খেম্ট। অন ৬৭১. 
নাং বিরহী ড/, ,যাষরসর্জীত4+৮ 

] বৃহৎ বাস্উীল মহ নম 



'সচিত্তযাজলক্ষ্ীয*, বিলাভিপ্পরি 
' ০০, আরবা 1৮ পারস্য 1০৬ পা 

তুরস্ক উপন্যাস ।৮০ ভারত উপ" 

স্াযম ডগ (গো ৮/৭ 

বখ ও ব্রক্গরহস্া। 
ধ্্াতিস রহস্য ১২ স্থলে ।* 
খপিকাতা রহস্য কাহিনী ১৬. 

গন্বিরাসের গুপ্তকধা ৯৯ 
ছগন্তলীলার গুগ্তকধা, . ১৯ |. 

অঞ্সাত্তমর্বরী১২।তবামীঠাকুর ২৯... 
ছদ্য কৃদ্ছম ( তৃতের গল) 1৯] 
প্রাণের হাসি ২); 4৭. 
বাস্কমধাবৃর গুপ্তকধ্য ১৬ 
উদ্ধাসিনীরাজ কড়া শ্বকথা এ০ 
হহতপী।», রনি ২ যার, 
টা্টনি।*, রি রশ 
ঘোদার কা রা কাটি. 45 | 
বৈকীরহযাঃ/+ হক রি রা 
খো পালস্াড়রধবৃহঃ রা ১ 

বৃ, 

1৬৪ ৮ পা ॥হনী প্রতি 

।এমচিাধরিন ॥,ক নকল 

: 14১). স্বাপসহূঙার (4 
মচিও পর়পুংগাধলি ১২৪ বাধ 

গা [হী ৯ গ্গ 

না ঃআজবঙ্হর 1, 
রত/, মুবুহা |, তি 

টা নধাবনগিন 

কান বডিহবাবুর বে 
চৌুরাদিয উপষংহার ১০)লয়। 
হক ৭ সত্ম্ী ৪৩, আম 

ধন রর বরের, নালা /০ 

রি গস হাস 4, 
| শাধিকের ন্ার্কেরে। ।5 রি 
শিপ গেহমদ।*। কন্যাদায় 
খোর! |৯ স্বাধীন ছেগান।। 

'শৃহনদুশান্তর। রঃ 
টা পাল 10 
্রদৃতি , ভালবাধা' 1. ক 

| রাহি বব 4, লা & 

প্রেযুঙ ১২ উপন্যাইমান বৃ 

কাবিন ।১, চোখের দেখা ৮, 
চটি হেয়ে ৬*।শশানলকা ৬: 

৪৪: রাখ 












